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РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ  

НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ 

У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ 

Авдєєнко І.М., Скриль О.І. (Харків) 

 

В наш час у зв’язку з модернізацією системи вищої професійної освіти в 

Україні зростають вимоги до професійних якостей майбутніх фахівців у всіх 

областях діяльності. Крім своїх знань фахівці повинні демонструвати творчий 

підхід до вирішення професійних завдань за допомогою власної активності, 

індивідуального бачення, здатності приймати нестандартні рішення у 

професійних ситуаціях, з метою оптимізації процесу виробництва, розвитку 

здатності до самостійного пошуку інформації, з її подальшим аналізом і 

обробкою. Одним з найбільш важливих якостей сучасного професіонала є 

здатність до професійно-творчого саморозвитку. Професійно-творчий 

саморозвиток об’єднує в собі два процеси: професійний саморозвиток, що 

представляє собою самостійне вдосконалення власних знань і умінь, 

покликаних підвищити ефективність професійної діяльності, і розвиток творчої 

самостійності.  

Творча самостійність – це єдність інтелектуальних і вольових чинників 

пізнавальної діяльності, що виражається в умінні поєднувати і перетворювати 

існуючі способи діяльності при вирішенні проблемних ситуацій. Тобто, вона 

дозволяє самостійно, ґрунтуючись на власних знаннях, уміннях і досвіді, без 

зовнішнього спонукання і без сторонньої допомоги, ставити завдання і 

контролювати свою волю для досягнення поставленої мети. Розвиток творчої 

самостійності студента у вузівському освітньому просторі неможливий без 

створення в процесі навчання необхідних умов: імітації професійних ситуацій, 

в результаті чого студент будує свідому професійну творчість; внесення 

“проблематики” у навчальний процес, що сприяє розвитку творчої активності; 

орієнтування студента на результат його діяльності, що сприяє підвищенню 

мотивації до саморозвитку; вибір форм навчання, які забезпечують 

самостійність і творчість студентів; надання необхідної педагогічної підтримки.  
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Безумовно, роль викладача в процесі розвитку творчої самостійності 

студентів дуже важлива. Так як іноземна мова є одним із засобів спілкування та 

пізнання навколишнього світу, і грає важливу роль в системі сучасної освіти, 

вона є придатною платформою для розвитку творчої самостійності. До того ж, 

інтегруючи такі види робіт, де основною діяльністю є робота з інформацією, 

запускається дуже важливий процес – навчання мові. 

На заняттях з іноземної мови студенти беруть участь у наступних видах 

діяльності: навчальний проект, тематичний веб-квест і т. п. Ці види робіт 

долучають студентів до дослідницької діяльності, або до діяльності, 

спрямованої на пошук, обробку та подання інформації, розвивають їх творчість, 

самостійність, незалежність, оригінальність мислення. І викладач виступає не в 

ролі об’єкта залякування, а консультанта, який  сприяє творчій реалізації, 

розвитку самостійності, а також підвищенню мотивації до вивчення мови. На 

заняттях з іноземної мови забезпечуються умови, необхідні для розвитку 

творчої самостійності, а саме, моделювання проблемної ситуації, в тому числі 

професійної, що вкрай важливо для студентів немовних факультетів. Всі ці 

умови повинні привести до успішного вирішення ситуації. Необхідно 

відзначити, що вся діяльність студентів здійснюється в умовах часткової або 

повної самостійності. Викладач виступає в ролі консультанта, помічника, 

координатора. А так само важливо зауважити, що такого роду діяльність 

допомагає студентам удосконалювати іноземну мову і використовувати її як 

засіб професійного спілкування.  

Отже, залучення студентів в ситуації, в яких необхідно проявляти 

самостійність у прийнятті рішень, плануванні власної діяльності, 

нестандартний підхід до вирішення завдань на заняттях з іноземної мови 

сприяє розвитку творчої самостійності. А також, в рамках цієї дисципліни існує 

можливість використання творчих завдань, що спонукають студентів до 

самостійної роботи і користуванню вивченого мовного матеріалу для 

вираження своїх думок.  
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РОЛЬ МОТИВАЦІЇ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Аласанія М.В. (Харків) 

 

В епоху глобалізації всіх сфер суспільного життя проблема мотивації у 

вивченні іноземних мов стає надзвичайно актуальною. Глобалізація означає, що 

все більше зростає роль особистих контактів людей, а отже, – вербальної 

комунікації, в тому числі міжнаціональної, яка вимагає знання іноземної мови 

[1, с. 122]. Нова політична обстановка, розширення міжнародного 

співробітництва та міжнародних контактів вимагають сьогодні більш глибокого 

володіння іноземною мовою. 

Та все це істотно підвищує престиж предмета "іноземна мова" в якості 

освітньої дисципліни ВУЗу. І тут поняття мотивації виходить на перший план. 

Звичайно, проблема мотивованості в навчанні виникає з кожного предмета, але 

особливо гостро вона проявляється у вивченні іноземної мови. Вся справа в 

особливій специфіці предмета, що вимагає від студента наявності певної бази і 

комунікативних здібностей. Нерідко це викликає у студентів певні складності і 

мотивованість зникає [2, с. 3]. Тому, розглядаючи мотивацію як основну 

рушійну силу в вивченні іноземної мови, відзначимо, що мотиви відносяться до 

суб'єктивного світу людини, визначаються його внутрішніми мотивами. 

Тепер спробуємо розібратися і охарактеризуємо ті види мотивації, які 

мають місце при навчанні, зокрема, іноземної мови. Всі разом вони складають 

так звану навчальну мотивацію. Навчальна мотивація визначається рядом 

специфічних факторів: 1) особливостями того, хто навчається (стать, 

самооцінка, рівень інтелектуального розвитку); 2) особливостями викладача і 

його ставлення до педагогічної діяльності; 3) організацією педагогічного 

процесу; 4) специфікою навчального предмета (в даному випадку іноземної 

мови) [2, с. 4]. 

На підставі перерахованих вище факторів навчальну мотивацію можна 

розділити на зовнішню і внутрішню. 
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Зовнішня мотивація не пов'язана безпосередньо з вмістом предмета, а 

обумовлена зовнішніми обставинами. Прикладами можуть служити: 1) мотив 

досягнення – викликаний прагненням людини досягати успіхів і високих 

результатів у будь-якій діяльності, в тому числі і під час вивчення іноземної 

мови; 2) мотив самоствердження – прагнення утвердити себе, отримати 

схвалення інших людей; 3) мотив ідентифікації – прагнення людини бути 

схожим на іншу людину, а також бути ближче до своїх кумирів і героям; 4) 

мотив афіліації – прагнення до спілкування з іншими людьми; 5) мотив 

саморозвитку – прагнення до самовдосконалення; 6) просоціальний мотив – 

пов'язаний з усвідомленням суспільного значення діяльності [2, с.5]. 

Внутрішня ж мотивація пов'язана не із зовнішніми обставинами, а 

безпосередньо з самим предметом. Її ще часто називають процесуальною 

мотивацією. Людині подобається безпосередньо іноземну мову, подобається 

проявляти свою інтелектуальну активність. Дія зовнішніх мотивів (престижу, 

самоствердження, і т.д.) може посилювати внутрішню мотивацію, але вони не 

мають безпосереднього відношення до змісту і процесу діяльності. 

Крім того, навчальну мотивацію можна розділити на позитивну і 

негативну. Наприклад, конструкція «якщо, я буду вчити англійську, то отримаю 

на іспиті відмінно» –  це позитивна мотивація. Конструкція «якщо я буду вчити 

англійську, то здам іспит і мене не відрахують» – негативна. 

Всі перераховані вище види і підвиди мотивації є головними силами 

спонукання людини до вивчення іноземних мов. Однак слід пам'ятати, що якщо 

мотивація занадто сильна, збільшується рівень активності і напруги, внаслідок 

чого ефективність роботи погіршується. В такому випадку високий рівень 

мотивації викликає небажані емоційні реакції. Необхідно знайти той оптимум, 

при якому висока ефективність сусідить з отриманням радості від вивчення 

іноземної мови. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

ПРИ НАВЧАННІ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Амосова Л.В., Літвін Т.О. (Харків) 

 

Однією з актуальних проблем методики навчання іноземних мов є 

орієнтація навчального процесу на активну самостійну роботу тих, хто 

навчається. Самостійна робота включається сучасними методистами до змісту 

навчання іноземних мов і розглядається як інтегральна частина всієї системи 

роботи над мовою, яка входить до складу аудиторних, факультативних и 

позапрограмних занять. Правильно й ефективно організована самостійна 

робота вирішує дуже важливу сторону комунікації – більш досконале, 

лінгвістично грамотне функціонування мови, оскільки під час самостійної 

роботи превалює компонент свідомого засвоєння правил формування й 

нормативного вживання мови. 

Програма самостійної роботи з оволодіння іноземною мовою покликана 

доповнювати аудиторну роботу слухачів факультету магістерської підготовки. 

Щоб уникнути розбіжності між навчальними і реальними потребами слухачів у 

використанні іноземної мови, до організації самостійної роботи до програми 

рекомендується включати проблемні завдання, орієнтовані на дослідження 

певної соціальної, професійної чи особистісно  значущої проблеми. Прикладом 

таких завдань можуть бути завдання проектної методики (конференції, 

дискусії, презентації з елементами рольової гри).  

Ефективним видом діяльності для оволодіння іноземною мовою в рамках 

самостійної роботи є робота з автентичними ресурсами, такими як: бази даних 

мережі Інтернет для здійснення професійного читання з метою збору та аналізу 

професійно значущої інформації; відео-, аудіо матеріал, який здатний 

виступати як засіб моделювання природного мовного середовища. 

Організація самостійної роботи слухачів буде більш суттєвою за 

наявності технологічної підтримки навчання за допомогою інформаційно-

освітньої платформи як компонента веб-сайту. Під інформаційно-освітньою 

платформою розуміється взаємозв’язана сукупність інформаційних локальних 
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освітніх ресурсів та сервісів мережі Інтернет, що має вертикальну структуру, 

інформаційне наповнення якої відповідає навчальній тематиці, а саме 

організації самостійної роботи тих, хто навчається [2]. Змістовно компонент 

інформаційно-навчальної платформи може включати: електронні навчальні 

матеріали, розроблені спеціально для виконання встановленого мінімуму 

програми самостійної роботи; методичні рекомендації з використання 

інформаційних ресурсів в освітніх цілях; посилання на інтернет-ресурси, 

розподілені за категоріями в якості додаткового довідкового матеріалу; 

довідкові матеріали інформаційно-рекомендаційного характеру, що 

відображають поточні вимоги до оформлення супровідної документації; 

можливість інтерактивного спілкування з викладачем. 

Суттєвою педагогічною особливістю самостійної роботи є залежність 

розвитку пізнавальної самостійності від прийомів викладання. Евристичні 

завдання стимулюють творчу самостійність, а репродуктивна робота формує 

стереотипність як самої діяльності, так і мислення. Тому методика навчання 

повинна будуватися з урахуванням ускладнення змісту і способів діяльності 

самостійної роботи. 

Динаміка діяльності із засвоєння нової інформації, формування певних 

навичок і вмінь вимагають адекватної системи засобів навчання, що 

стимулюють пізнавальну діяльність слухача. Успішний розвиток самостійної 

діяльності забезпечується постійним наростанням складності завдань.  

Ефективність самостійної роботи може бути підвищена, якщо вона 

управляється, тобто здійснюється керівництво діяльністю слухачів через 

складені викладачем алгоритми. Управління ходом самостійної роботи має дві 

рівноцінні мети: міцне засвоєння знань, розвиток навичок і вмінь, і одночасне 

оволодіння прийомами навчальної праці. Сучасні дидакти надають особливого 

значення методиці навчити вчитися, вбачаючи в ній передумови безперервної 

освіти. Беззаперечною умовою оптимізації організації самостійної роботи, є 

ступінь готовності і зацікавленості викладачів іноземної мови застосувати в 

навчальному процесі сучасні засоби інформаційних та освітніх технологій для 

створення гнучких, актуальних навчально-методичних матеріалів. 
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Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про те, що створення 

наведених педагогічних і методичних умов сприятиме підвищенню 

ефективності самостійної роботи слухачів з оволодіння іноземною мовою і як 

результат розвитку важливих практичних умінь, що характеризують 

професійну компетентність майбутніх управлінців. 
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APPLYING AUTHENTIC VISUALS IN UNIVERSITY PRACTICAL 

GRAMMAR CLASSROOM 

Babaieva A. H., Peshkova O. G. (Kharkiv) 

 

Over the last three decades, the approaches to foreign language teaching have 

radically changed. Possible reasons for diverting the attention of foreign language 

methodologists from the traditional methods like Grammar Translation Method or 

Audio-Lingual Method may stem from the evolution of the knowledge in the field of 

grammar and its role in the language learning process. This may have contributed to 

the emergence of the new method, involving authentic materials, as one of the most 

effective ways of learning a foreign language. Nowadays, the use of authentic 

materials is very important as the latter play a significant role in leading students up 

to the reality of the outside world and preparing them to the performance of similar 

functions and participation in congruent situations.  

According to the Dictionary of Applied Linguistics, audio-visual aids are 

“films, television and video which may be used by the teacher to support learning” 

[1, p. 26]. Recently, video has been appreciated as an important resource for language 

studying as it is able to present a total communicative situation [2]. Films contain 

dialogues which are clear and understandable the first time you hear them, yet also 

create the illusion of real conversation, these dialogues resemble naturally occurring 



 22 

situations of communication [4, p. 8], and thereby it seems evident to call audio-

visual aids authentic sources of a foreign language.  

Despite some difficulties in preparing authentic video materials to adjust them 

to learners’ needs, the advantages of using them are compelling; namely, they are 

easily accessible, do not have to be excessively adapted, are not time-consuming in 

preparation; they present real language, provide an authentic look at the culture, give 

students practice in dealing with the medium, and, above all, motivate learners. What 

is more, they are a perfect point of departure in practicing speaking skills and 

developing learners’ grammar skills. 

According to Stempleski [3], there is an enormous variety of possible activities 

with the use of video in the language classroom. The tasks on the basis of video 

materials depend on the learners’ needs, the teacher’s objectives, and the video itself. 

This is why different techniques of accompanying a lesson with a video could be 

displayed:  

 showing only the pictures; 

 playing only the soundtrack; 

 showing the pictures to some of the students and letting others hear the 

soundtrack; 

 playing the pictures and sound together; 

 playing only the beginning of a video sequence; 

 leaving out the middle of a sequence or playing parts of the sequence out 

of order. 

All of these activities aim at generating new ideas and engaging in real 

communication, without being restricted to simple language forms construction. 

However, before implementing authentic video materials in the classroom, the 

teacher should always keep in mind the criteria according to which he or she should 

choose the video: 

  the video should correspond the level of students' knowledge ; 

  the video material should be used to measure and displayed gradually 

and only at the particular moment of the lesson; 



 23 

  the video review should be organized in such a way so that all students 

could see well the material demonstrated; 

  the teacher should point out the most significant parts of the material; 

  the chosen video material must correspond the theme of the lesson and 

the grammar rules studied in the classroom. 

To sum up, it can be stated that there exists a great variety of innovative 

methods of language teaching, the purpose of which is to motivate students to learn 

English, but applying authentic materials is considered to be the most effective form 

of educational activity, which not only contributes to higher interest in the English 

language, but also helps to develop grammar skills and to understand the system of 

the language better. 
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ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПОСІБНИКА З 

ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Байбекова Л.О., Рябих Л.М. (Харків) 

 

Двадцять перше століття кидає виклик усьому, що нас оточує, у тому 

числі і у підходах до навчання [3]. Складання навчального посібника завжди 

було невід’ємною складовою роботи викладача, але критерії щодо його 

складання часто не відповідають викликам нового часу. У низці вимог багато 

уваги приділяється радше структурі, ніж змісту та педагогічним технологіям 

посібника. Пропоновані нами вдосконалення стосуються: змісту прав, 

формулювання завдань та використання аудіо-візуальних засобів при поясненні 

граматичного матеріалу.  
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Речення в правах, як правило, є чи то штучними, тобто викладач їх сам 

вигадує, де він мимоволі привносить свої особисті переживання, досвід, 

настрій, або ж викладач бере приклади для речень з художньої літератури, які 

часто в силу свого стилю та лексичної перевантаженості викликають складнощі 

у студентів при роботі. Ми пропонуємо використовувати  автентичні приклади 

зі словників, де вони узяті з різноманітних реальних життєвих ситуацій, що 

допомагає уникнути штучності і у той же час не є лексично перевантаженими. 

До типів вправ ми пропонуємо відносити стандартні (вправи на переклад, 

заповнення пропусків тощо), але формулювання завдань пропонуємо 

доповнити, а саме студентам дається завдання прокоментувати правило 

вживання певної часової форми, модального дієслова тощо. Оскільки обираючи 

стратегію навчання, треба враховувати особливості різної організації пізнання, 

а саме згідно піраміди сприйняття різних методів навчання, ми засвоюємо 5% 

того, що чуємо, 10% того, що читаємо, 20% того, що бачимо, 30% того, що 

демонструється, 40% того, що демонструється з поясненням, 50% того, що 

обговорюється в дискусії, 70% при виконанні самостійних вправ, 90% 

засвоюємо, коли навчаємо інших. Таким чином, найефективнішим методом є 

такий, який спонукає до самостійної діяльності, а саме навчання інших [2]. 

З метою підвищення пізнавального інтересу при поясненні граматичного 

матеріалу, пропонується використовувати аудіо-візуальні засоби. «Національна 

стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» є документом 

Міністерства освіти України, який рекомендує впроваджувати в навчально-

виховний процес інноваційні засоби навчання, до яких ми відносимо аудіо-

візуальні засоби. Це сприяє підвищенню професійної підготовки майбутніх 

фахівців в контексті євроінтеграції та обумовлює подальший саморозвиток 

особистості, розвиток інтелекту, творчих здібностей і, що важливо, готовність 

застосовувати аудіо-візуальні засоби у своїй професійній діяльності. 

Таким чином, для того, щоб іти в ногу з часом, об’єктивною необхідністю 

стає застосування того, що відповідає потребам сьогодення.  
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ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ 

ТРУДНОЩІВ У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УЧНІВ 

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Бєлова Ю.С. (Харків) 

 

Сучасна школа стоїть перед прикрим фактом: в умовах традиційних форм 

та методів навчання школярі, пасивно отримуючи інформацію, не вміють 

здобувати її самостійно і застосовувати те, що знають. Натомість соціальне 

замовлення не тільки України, а й світового співтовариства вимагає перш за все 

людей, здатних самостійно самовдосконалюватися. Цілеспрямований розвиток 

індивідуальності можливий лише тоді, коли теорія освіти не декларуватиме 

необхідність творчості педагога і творчості школяра, а систематично за 

допомогою доцільних методів втілюватиме її у навчально-виховний процес.  

Вітчизняні та зарубіжні методисти активно працють над виявленням 

методів і принципів організації процесу начання, які в більшій мірі зможуть 

забезпечити всебічний розвиток дитини. На сьогодні існує багато методів 

навчання, які імплантуються у педагогічну практику багатьох викладачів з 

метою підвищення активності, мотивації учнів, збільшити рівень засвоєних 

ними знань. Нажаль, це не є панацеєю від виникаючих у школярів труднощів у 

навчання. Проаналізувавши різномаіття існуючих педагогічних методів 

навчання я для себе обрала саме інтерактивні методи навчання, як найбільш 

продуктивні при зниженні та запобіганню виникнення труднощів у навчанні у 

дітей молодшого шкільного віку. Саме на цьому етапі шкільного життя 

проблема виникнення труднощів стоїть особливо гостро. Маленькі учні лише 

починають свій довгий шлях удосконалення та самовиховання, а навчальна 

діяльність ставить складні для них вимоги, подолання яких вимагає невідомих 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/344/2013%202
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поки умінь і навичок. На цьому етапі необхідно закласти підгруннтя для 

подальшого розвитку дитини, навчити її як саме оволодівати знаннями, де 

знаходити їхнє застосування. Некоректна робота педагога у початковій школі 

може створити проблеми, які буде важко, або навіть неможливо виправити у 

середній і старшій школі.  

На сьогодні існує декілька основних труднощів, які можуть виникати у 

школярів: неуважність, непосидливість, незмога одразу зрозуміти пояснення 

вчителя, погана орієнтація в книзі, неохайність, страх відповідати та інше. 

Правильне використання, дотримання основних принципів інтерактивних 

методів навчання на уроках англійської мови у початковій школі дає змогу 

зменшити, або навіть уникнути більшості з наведених труднощів. Так, принцип 

залучення абсолютно усіх учнів до роботи по-перше, не дає можливість 

відволікатися, а по-друге, знімає психологічне навантаження з учня, 

хвилювання при очікуванні відповіді. Дотримання принципу психологічної 

готовності учня до співпраці підвищує мотивацію, створює дружню атмосферу 

на уроці. Так, взаємодія учень-учень, учень-група, учень-книга дає більше 

можливості відповісти, висловитись відкрито, аніж модель взаємодії учень-

вчитель і примусове опитування.  

Як результат, використання інтерактивних методів навчання підвищує 

мотивацію учнів, робить урок цікавим, інформативним, жвавим. Усі учні мають 

можливість висловлювати свою думку, показувати знання, та засвоювати нову 

цікаву та корисну інформацію. Інтерактивні методи роботи навчають учнів 

взаємодіяти один з одним, поважати думку іншої людини. Працюючи у групах, 

або парах учні навчаються самостійно оволодівати інформацією, обирати з 

поміж великої кількості думок саме те, що є важливим для них у конкретному 

віці, конкретній ситуації. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Билим Д.А. (Красноград) 

 

Статус іноземної мови у суспільстві значно змінився. Стрімке входження 

України у світове співтовариство забезпечило величезний попит на знання 

іноземних мов. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти відзначають, 

що пріоритетною освітньою метою є підготовка школярів до життя у сучасному 

суспільстві шляхом запровадження методів викладання іноземних мов, які 

стимулюють незалежність думки, судження, спонукають до відповідальної 

компетентної діяльності. У такому зв’язку нам видається цілком успішним і 

актуальним широке запровадження у вивченні іноземної мови новітніх підходів 

до навчання [4].  

Вивчення іноземної мови – крок надто важливий, тобто потребує значних 

зусиль. Для досягнення високого рівня іноземної мови вчителю важливо знати 

новітні методи викладання, спеціальні навчальні техніки та прийоми, щоб 

оптимально підібрати той чи інший метод відповідно до рівня знань, потреб, 

інтересів учнів. Раціональне та вмотивоване використання методів навчання на 

уроках іноземної мови вимагає креативного підходу з боку вчителя, адже 

«педагогіка є наукою і мистецтвом одночасно, тому і підхід до вибору методів 

навчання має ґрунтуватися на творчості педагога» [3, c. 159-160]. 

Реалізація методу навчання здійснюється через використання ряду 

прийомів навчання різноманітних підходів та робочих технік. «Прийоми 

навчання – сукупність конкретних навчальних ситуацій, що сприяє досягненню 

проміжної мети, конкретного методу» [1, c. 320]. 

Сучасні технології в освіті – це професійно орієнтоване навчання 

іноземної мови, проектна робота в навчанні, застосування інформаційних та 

телекомунікаційних технологій, робота з навчальними посібниками, 

програмами з іноземної мови (система мультимедіа) дистанційну технологію в 

навчанні іноземної мови, використання інтернет ресурсів, навчання іноземної 

мови в комп’ютерному середовищі (форуми, блоги, електронна пошта). 
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Ефективність застосування новітніх методів залежить від того, чи підібрані 

вони відповідно до тих завдань, які можуть успішно розв’язуватися з їх 

допомогою. Також потрібно цілеспрямовувати діяльність учнів та підвищувати 

інтерес до занять значною мірою, поглибити мовленнєву практику кожного 

учня на уроці.  

Застосування новітніх технологій – досить ефективний та доцільний засіб 

у навчанні учнів іноземної мови, спрямований на розвиток різних здібностей 

учнів. Методи навчання іноземних мов, які ґрунтуються на гуманістичному 

підході, допомагають розкрити творчий потенціал учнів і сприяють розвитку та 

самовдосконаленню навчально-комунікативного процесу, формуванню 

майбутніх свідомих патріотів своєї країни, толерантних громадян світу. 
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ПЕРСОНАЛЬНИЙ САЙТ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК 

РЕЗУЛЬТАТ ОПАНУВАННЯ ІКТ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Бірюкова К.В. (Харків) 

 

На сучасному етапі розвитку освітнього процесу технологічним базисом 

знань громадян нашої країни безумовно є всебічна інтеграція інформаційно-

комунікаційних технологій у навчально-виховний процес. 

Сучасне та якісне викладання іноземної мови не може здійснюватися без 

використання комп’ютерних технологій та Інтернету. Тому викладання 

іноземної мови тісно пов’язане із розвитком інформативної компетентності 

сучасного вчителя, запорукою якої вважаю мультимедійне середовище. 

Міжнародні фахівці розробили та запропонували для розгляду Модель 

професійної характеристики європейського вчителя іноземної мови (Sample 
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Professional Profile of the European Language Teacher), серед обов’язкових 

компонентів професійної компетенції якої на першому місці було володіння 

сучасними інформаційними технологіями на етапах планування та ведення 

занять для доступу до інформаційних ресурсів Інтернету та обміну 

професійним досвідом, для використання можливостей дистанційної освіти і 

підвищення кваліфікації. 

Завершальним етапом у процесі опанування інформаційних технологій 

мультимедія може бути поступове професійне та особисте злиття учителя з 

інформаційним простором. «Присутність» вчителя в мережі Інтернет, наявність 

у нього особистих інтернет-ресурсів є безпосереднім свідченням його 

інноваційної діяльності.  

На сьогодні персональний сайт вчителя є новим зручним педагогічним 

інструментом для представлення будь-яких продуктів діяльності. Він є 

своєрідним віддзеркаленням певного рівня професіоналізму педагога, що 

відображає усвідомлення ним власної відповідності професії. Сайт впевнено 

стає прообразом електронного портфоліо вчителя, візитної карткою педагога та 

його педагогічної діяльності. У порівнянні з паперовим носієм, який може 

представити лише текст і зображення, сайт має можливість донести інформацію 

в мультимедійних формах. Тому веб-сайт сьогодні - це не тільки джерело 

корисної інформації, він багатофункціональний. Загалом він може 

представлять: 

- професійний статус вчителя; 

- його філософію; 

- інноваційність педагога (педагогічні технології, які використовує 

вчитель, форми, методи, результативність їх застосування); 

- професійний доробок (календарне планування, конспекти уроків, 

розробки контрольних робіт, тестів, сценаріїв позакласних заходів, презентації, 

творчі напрацювання учнів, тощо); 

- науково-дослідницьку діяльність. 

Персональний сайт вчителя чудово інтегрує його в єдиний освітній 

простір та вирішує цілу низку завдань, а саме: 
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- створює сучасний вид електронного портфоліо; 

- представляю професійний досвід педагогічній громаді для 

отримання незалежної оцінки; 

- створює новий спосіб взаємодії з учнями; 

- організує дистанційне навчання; 

- організує проектну діяльність в мережі Інтернет; 

- є своєрідним джерелом допомоги молодим педагогам; 

- стає місцем обговорення та вирішення нескладних актуальних 

питань школи та освіти; 

- у певній мірі вирішує питання самоосвіти та самовдосконалення 

вчителя.  

Таким чином, створення сайтів педагогів, освітніх установ, продиктована 

часом і вимогами держави. Вже сьогодні, без сумніву, можна відзначити, що 

робота з сайтами дає можливість саморозвитку не тільки учнів, але й самих 

педагогів адже на якому б етапі життєвого і професійного шляху не знаходився 

вчитель, він ніколи не може вважати свою освіту завершеною, а свою 

професійну концепцію остаточно сформованою.  

 

ПРОБЛЕМА ОТБОРА АНГЛИЙСКИХ ФРАЗОВЫХ ГЛАГОЛОВ 

В УЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ В ЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Воробьёва И.Н. (Харьков) 

 

Одной из актуальных и еще не полностью разработанных проблем 

обучения студентов в языковом вузе является проблема методики обучения 

переводу английских фразовых глаголов (phrasal verbs). Её актуальность 

обусловлена недостаточным уровнем владения студентами английскими 

фразовыми глаголами и отсутствием пособий по обучению переводу фразовых 

глаголов.  

Фразовый глагол – это особая форма словообразования, характерная для 

английского языка, образующаяся путём прибавления к монолексемному 

глаголу предложной частицы – послелога, в результате чего значение 
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исходного глагола может полностью измениться. Таким образом, фразовый 

глагол представляет собой единство глагола и послелога. Сущность отбора 

таких единиц в учебных целях состоит в том, чтобы из множества слов, 

устойчивых сочетаний и речевых клише, выделить те лексические единицы, 

которые соответствуют данному выше определению, а также целям и условиям 

обучения. 

Первый вопрос, с решением которого связан отбор любого лексического 

минимума, – это определение единицы отбора. В нашем случае единицей 

отбора является фразовый глагол, представленный в одном значении. Не менее 

важным вопросом отбора языкового минимума является определение его 

исходных, требований к качеству отбираемых единиц. При отборе английских 

фразовых глаголов основными принципами можно считать принцип 

семантической ценности, сочетаемости, стилистической неограниченности, 

частотности, а также принцип аутентичности и словообразовательной 

ценности. 

Ведущим принципом является принцип семантической ценности, он 

позволяет отобрать те лексические единицы, которые несут важную смысловую 

нагрузку. 

При отборе фразовых глаголов также необходимо учитывать принцип 

сочетаемости, согласно которому фразовые глаголы с разнообразной 

сочетаемостью являются более предпочтительными. 

Также наряду с вышеуказанными принципами следует руководствоваться 

принципом стилистической ограниченности и дифференциации сфер 

употребления, анализируя принадлежность глагола к нейтральному, 

литературному и разговорному или книжно-письменному стилям языка и 

отбирая  преимущественно стилистически нейтральные фразовые глаголы. 

Следует учитывать и принцип частотности, в соответствии с которым 

отбираются употребительные фразовые глаголы. При этом представляется 

возможным опираться на данные различных словарей, при создании которых 

анализировался словарный состав английского языка и выделялись наиболее 

часто используемые слова в устной и письменной речи. 
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Источником отбора фразовых глаголов может служить современные 

аутентичные тексты, которые носители языка создают для носителей языка, т. 

е. тексты для реальных условий общения. Таким образом, при отборе фразовых 

глаголов учитывается принцип аутентичности и современности. 

Для отбора фразовых глаголов возможно использование разных 

оригинальных текстов (газетно-журнальные, информационные, научные, 

технические, художественные, рекламные, деловые и т.д.). В результате 

анализа в текстах каждого жанра были выявлены наиболее часто 

встречающиеся английские фразовые глаголы, которые могут быть усвоены и 

использованы студентами при выполнении различных переводов. 

Таким образом, проблема отбора фразовых глаголов в учебных целях 

показало, что без учета вышеперечисленных принципов отбора невозможно 

сформировать рациональное содержание обучения языку студентов языковых 

вузов. 

 

ОСНОВНІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

Вороніна Д.О. (Харків) 

 

Сучасна комунікативна методика передбачає формування навичок 

вільного монологічного та діалогічного мовлення. Труднощі, з якими 

стикаються студенти під час оволодіння навичками іноземного мовлення, 

можна умовно звести до двох основних типів:  

- ті, що стосуються знання: учень ще недостатньо ознайомлений з 

аспектами, які надають можливості запустити процес мовлення;  

- ті, що пов’язані з оволодінням навичками: надбані знання ще не є 

автоматизованими для забезпечення вільного мовлення.  

Окрім основних, відзначаються ще другорядні фактори – афективні та 

психологічні, як то: брак впевненості або почуття ніяковості, страх зробити 

помилку тощо. Головним чином саме вони стають на перешкоді до оволодіння 
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навичками. Успішна реалізація мовленнєвого процесу передбачає наявність 

певних передумов: 

- базові знання з граматики; 

- лексичний мінімум, який складається принаймні з 1000 найбільш 

вживаних лексичних одиниць;  

- набір загальновживаних маркерів бесіди;  

- базовий розмовник з набором словосполучень, кліше або розмовних 

фрагментів; 

- знання стереотипних засобів загальних мовленнєвих актів: 

прохання, запрошення, тощо;  

- коректна вимова, яка не ставатиме на перешкоді розумінню; 

- розуміння як культурного так і ситуативного контексту. 

Для активізації сфер знання, а також, щоб зробити їх доступними для 

вживання у вільному спілкуванні, процес навчання має включати принаймні 

три стратегії. Студент повинен:  

- усвідомлювати характерні базові знання мови (стратегія 

усвідомлення); 

- інтегрувати ці особливості в базу своїх знань (стратегія 

апропріації); 

- розвивати здібності для мобілізації цих якостей в умовах реального 

часу та без будь-якої допомоги (стратегія автономності). 

Реалізація стратегій передбачає проходження студентом трьох 

послідовних етапів, зміст яких полягає в презентації та оволодінні матеріалом, 

практиці спілкування, вільному використанні здобутих комунікативних 

навичок.   

Ці положення є основними у практиці комунікативного підходу до 

вивчення іноземної мови і навчанню мовленню як інструменту міжнаціональної 

комунікації.  
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РОЗВИТОК НАВИЧОК ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

В ПРОЦЕССІ ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ СИСТЕМИ, 

НОРМИ ТА УЗУСУ СУЧАСНОЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 

Вороніна М.Ю. (Харків) 

 

У практиці навчання французькій мові кожен викладач стикається з 

фактом розбіжності того, що вимагається лінгвістичною нормою з тим, що 

зустрічається в літературному та мовленнєвому дискурсі. Мовні правила мають 

стосовно мовлення регламентуючий і регулюючий характер. Обидві свої 

функції мовні правила можуть виконувати тому, що вони узагальнюють 

закономірності побудови й смислоутворення висловлень і можуть внаслідок 

цього застосовуватися всіма, хто ними оволодів, для здійснення продуктивних і 

рецептивних актів мовлення. Володіння правилами і є мовна компетенція 

студента, його здатність здійснювати говоріння. Висловлення, крім своєї 

мовної регламентованості, повинне мати мотивований, осмислений, 

цілеспрямований і ситуативно обумовлений характер. Здійснення мовленнєвого 

висловлення, крім навичок реалізації мовної програми, вимагає вмінь реалізації 

мовленнєвої програми. Саме розвиток мови робить особливо актуальним 

вивчення (у лінгвістиці) і застосування (у методиці викладання) його побутово-

літературної норми. Структура й функціонування мови засновані на 

абстракціях, узагальненнях високого рівня. Кожна мовна одиниця двоїста: 

будучи конкретною матеріальною формою, що несе свій індивідуальний смисл, 

вона разом з тим відбиває якісь загальні риси, що відрізняють цілу категорію 

таких форм й включає як традиційні, стійкі, правильні, так і не традиційні, 

оказіональні і часом помилкові реалізації, тобто узус, який є ширшим за норму. 

Прикладом оказіональної реалізації можуть слугувати висловлювання, де 

спостерігаються деформації синтаксичних структур речення: 

Que sont nos rêves de jeunesse devenus? (Barbery) 

Assis sur le tabouret était un homme qui jouait (Maurois). 
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Порушення синтаксичної структури речення завжди мало на меті 

привернути увагу співрозмовника (у першому прикладі) або увагу читача (у 

другому прикладі) до змісту у рематичній частині речення, що відбувається у 

наведених прикладах. 

Мова – це система, яка з одного боку є сукупністю упорядкованих, 

пов’язаних між собою наборів елементів, а з іншого боку – це сукупність 

правил використання цих елементів. При цьому якісне розмежування ознак, на 

яких базується мовна система і мовна норма, вбачається лише в одному 

напрямку: якщо перша спирається лише на елементи, які несуть функціональне 

навантаження, то друга базується як на відношеннях диференціації, так і на 

відношеннях ідентифікації. Разом з тим, система і норма мови розрізняються не 

тільки характером, що лежить в основі відношень між мовними елементами, 

але і загальною кількістю тих ознак, на які вони спираються. Норма, як поняття 

менш абстрактне, виявляється більш «ємною», вона базується на значно 

більшій кількості ознак, ніж мовна система. Феномен узусу розглядається 

більш широко. Узус – це сукупність того, що ми кажемо чи пишемо, не 

піклуючись про оціночні судження. 

Вочевидь, мовленнєва діяльність в цілому не піддається жорсткій 

регламентації, норма та узус постійно взаємодіють, деякі узусні вживання 

врешті-решт закріплюються у нормі. Але норма відбирає і закріплює далеко не 

всі з узуальних форм. Мовні норми не вигадуються вченими. Вони відбивають 

закономірні процеси і явища, що відбуваються в мові, і підтримуються мовною 

практикою. 

Таким чином, врахування феноменів системи, норми, узусу при 

опрацюванні мовленнєвих реалізацій синтаксичних структур є необхідною 

умовою їх включення у структуру граматичної компетенції. 
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ОСОБЛИВИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКУ З ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ В СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ 

В’яла В. К. (Харків) 

 

Оволодіння іноземними мовами в рамках середньої школи, перш за все, 

передбачає уміння застосовувати отримані знання з мов, що вивчаються, в 

реальній ситуації, тобто комунікації з носіями мов. Для досягнення високої 

ефективності розуміння іноземних мов, потрібна коректна та чітка постанова 

системи уроків. Саме тому, за сорок п’ять хвилин уроку потрібно встигнути 

створити особливу атмосферу, яка допомагатиме ліпшому сприйняттю 

іноземної мови. 

Правильно відібраний матеріал уроку надає позитивний імпульс 

подальшому розвитку мовних здібностей дітей. Завдяки високорозвиненим 

технологіям процес навчання, а зокрема вивчення іноземних мов стає 

цікавішим та відносно спрощеним. Інформаційно-комунікаційні технології в 

навчально-виховному процесі підвищують ефективність праці на уроці, крім 

того, збільшується можливість використання наочних матеріалів. Аудіо-

візуальний метод − основний засіб семантизації та активізації навчального 

матеріалу і покликаний забезпечити зорово-слуховий синтез [1, с. 22]. Окрім 

цього, завдяки сучасним технологіям, таким як інтернет, можна безперешкодно 

вивчати автентичні матеріали, які дають змогу ознайомитися із життям 

іноземних мов.  

Для того щоб, так би мовити, вписатися у часові рамки уроку, але в той 

же час бажаючи максимально наповнити його, можна вдатися до елементів 

аспектно-комплексного навчання. Це напрямок у викладанні мови, при якому в 

рамках практичного курсу виділяються окремі аспекти навчання, що 

представляють різні рівні мови (фонетичний, лексичний, граматичний), при 

комплексному характері навчання в цілому, бо заняття з виділенням окремих 

аспектів мають своєю кінцевою метою формування і розвиток мовленнєвих 
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умінь у чотирьох видах діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письмо [1, 

с. 20]. 

Але також не треба забувати і про той факт, що успіх при вивченні 

іноземних мов напряму залежить від ступеню усвідомлення учнями важливості 

будь-якої нерідної мови як засобу спілкування в сучасному 

мильтилінгвальному та полікультурному світі [2, с. 9]. 
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НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗА ДОПОМОГОЮ 

КОМУНІКАТИВНОГО МЕТОДА ТА ОСОБИСТІСНО-

ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В УМОВАХ СЗН 

Грібкова І.Ф. (Харків) 

 

Сьогодні Україна стрімко входить в єдиний освітньо-інформаційний 

простір загальноєвропейської інтеграції. Вчителі та викладачі зацікавлені в 

якісній підготовці учнів до вступу в вищі навчальні заклади з практичними 

знаннями англійської мови, як засобу комунікації з представниками різних 

культур і народів. Для здійснення цієї мети  необхідно використовувати новітні 

підходи і технології до навчання іноземних мов. 

Маючи достатній досвід роботи з учнями старших класів 

загальноосвітньої школи, спираючись на комунікативний метод, основна ціль 

якого навчити людину спілкуватись, зробити так, щоб її мова була зрозумілою 

для співбесідника, та особистісно-орієнтований підхід у процесі навчання, мета 

якого за висловом доктора філософських наук Подмазіна С.І. є « не 

формування, і навіть не виховання, а знаходження, підтримка, розвиток людини 

в людині, і розвиток у ній механізмів самореалізації, саморозвитку, адаптації, 

саморегуляції, самозахисту, самовиховання та інших, необхідних для 
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становлення самобутнього особистісного образу й діалогічного, безпечного 

способу взаємодії з людьми, природою, культурою, цивілізацією» [2, c.24], хочу 

зазначити, що цей тандем в умовах СЗН (семестрово-залікової системи 

навчання) міцно увійшов у освітній шкільний процес і сприяє  позитивним 

результатам в засвоєнні іноземної мови. 

СЗН за технологією Подмазіна С.І. – це викладання предметів шкільної 

програми уроками-парами (як у ВНЗ) блочним методом, але такі предмети як 

українська мова і література, іноземна (англійська/німецька/французька) мова 

та математика викладаються протягом усього року. Предмети винесені на ДПА 

(наприклад, географія) викладаються у другому семестрі. Різниця між поняттям 

урок + урок і урок-пара полягає в тому, що урок-пара будується таким чином, 

що тема, цілі і завдання оголошуються на початку першого уроку, а контроль 

знань, рефлексія і підведення підсумків роботи відбувається в другій половині 

другого уроку. Таким чином учень отримує більш глибокі знання, має 

можливість повноцінно засвоїти новий матеріал, а також має достатньо часу 

закріпити його в декількох практичних завданнях. Звичайний урок триває 45 

хвилин, а урок-пара за технологією С.І. Подмазіна – 90 хвилин. Решта 10 

хвилин використовуються вчителем для ДІЗів (додаткових індивідуальних 

занять). ДІЗи проводяться в позаурочний час і можуть накопичуватися, що дає 

можливість учням отримувати індивідуальні або групові консультації вчителя. 

Диференційний підхід до кожного учня на додаткових індивідуальних заняттях 

(за технологією Подмазіна С.І. пропонується 5 видів ДІЗів: розвиваючий, 

навчаючий, контролюючий, корегуючий, комбінований) дає можливість учню 

досягти необхідного мовного рівня, або, маючи такий рівень, наблизити його до 

просунутого в оволодінні іноземною мовою. 

Таким чином, реалізація комунікативного методу та особистісно-

орієнтованого підходу в процесі навчання іноземної мови в умовах СЗН сприяє 

практичним заняттям, побудованим за особистісною технологією, що 

передбачає створення таких навчальних ситуацій, які спонукають учнів до 

усвідомлення своїх можливостей та успіхів, розвитку рефлексії, вільного 

спілкування з викладачем. 
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Ще одним важливим чинником для учнів, які вивчають іноземну мову за 

комунікативним методом в межах особистісно-орієнтованого підходу з 

урахуванням СЗН є те, що після закінчення загальноосвітньої школи, стаючи 

студентом вищого навчального заклад, першокурсник є адаптований до 

сприйняття навчальних пар. Спостерігається логічний перехід від одного 

навчального закладу до іншого з вже сформованими навичками навчання за 

цією системою. 

Гімназія в якій я викладаю англійську мову не є профільною по 

відношенню до іноземної мови, але досить високий відсоток з числа учнів 

старших класів складають гідну здорову конкуренцію випускникам 

спеціалізованих шкіл і продовжують своє навчання на факультетах іноземних 

мов як в Україні так і за її межами. 
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ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧИЙ КОМПОНЕНТ 

ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Гридасова О.І. (Харків) 

 

Лiнгвoкрaїнoзнaвчий acпeкт є нeвiд’ємнoю частиною сучасного 

викладання іноземної мoви у навчальних зaклaдах, цeй acпeкт є ключoвим у 

cпoнукaннi до мотивованого вивчeння мoви. 

У професійній педагогіці важливу роль відіграє формування широкої 

загальної культури і знайомство з різними областями. Педагогіка вищої школи 

зараз ґрунтується не на інформаційному повідомленні знань, а на організації 
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самостійної роботи студента. Викладачеві в ході педагогічного спілкування під 

час навчання англійської мови важливо розвивати нестандартне мислення 

учнів. Перевага віддається педагогічним прийомам, які сприяють розвитку 

творчого мислення. Самостійне вирішення філологічних завдань проблемного 

характеру сприяє розвитку творчих можливостей студентів. 

В сучасних концепціях навчання iнoзeмній мoві рoзглядaєтьcя як 

вiдoбрaжeння культури вiдпoвiднoгo нaрoду, a oвoлoдiння іноземною мовою – 

як oвoлoдiння іншомовною культурoю i як засвоєння світових духовних 

цiннocтeй. Тaким чином соціальне зaмoвлeння передбачає не тільки 

фoрмувaння у тих, хто вивчaють іноземну мoву, нeoбхiдних іншомовних 

навичок та вмiнь, aлe й oзнaйoмлeння через мoву з культурoю крaїни, її 

трaдицiями, історією та сучасністю [1, с. 543]. 

Знaння національних рeaлiй вaжливe при вивчeннi культури i мoви 

крaїни. Пocтiйнoю ознакою належності слова до лінгвокраїнознавчого 

мaтeрiaлу є приcутнicть нaцioнaльнo-культурнoгo кoмпoнeнтa, якoгo нeмaє в 

інших мoвaх. 

Кoжнa національна культурa cклaдaєтьcя з нaцioнaльних i 

інтернаціональних eлeмeнтiв i не може цілком збiгaтиcя з іншою культурoю. 

Тoму в прoцeci викладання іноземної мoви ми вимушені витрачати час та 

енергію на фoрмувaння у cвiдoмocтi студентів поняття про нові прeдмeти i 

явищa, що не знaхoдить аналогії нi в рiднiй культурi, нi в рiднiй мoвi. 

Лiнгвoкрaїнoзнaвчий аспект знaхoдить своє вiдoбрaжeння в цiлях та зaдaчaх 

навчання іноземної мoви, a тaкoж у змicтi та прийoмaх нaвчaння, що дає 

можливість цiлecпрямoвaнo прoвoдити рoбoту з формування фонових 

країнознавчих знaнь з перших крoкiв. 

Отже, кiнцeвoю мeтoю засвоєння лiнгвoкрaїнoзнaвчoгo acпeкту є 

фoрмувaння у тих, хтo вивчaє iнoзeмну мoву лiнгвoкрaїнoзнaвчoї кoмпeтeнцiї. 

Дo категорії засобів нaвчaння, що більше уcьoгo можуть нaблизити 

студента до природного культурoлoгiчнoгo ceрeдoвищa, вiднocятьcя автентичні 

мaтeрiaли: справжні лiтeрaтурнi, oбрaзoтвoрчi, музичнi дoбутки, предмети 

реальної дійсності тa їх ілюстративне зoбрaжeння [2, c. 16]. 
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Oргaнiзaцiя вивчeння іноземної мoви в тicнoму зв'язку з національною 

культурoю нaрoду досліджуваної мoви, лiнгвoкрaїнoзнaвчe «фaрбувaння» 

нaвчaння в цiлoму, навчальних мaтeрiaлiв, будe cприяти пocилeнню 

комунікативно – пізнавальної мотивації учнiв, рoзширeнню 

зaгaльнoкультурнoгo кругoзoру, дoзвoлить урiзнoмaнiтнити прийоми i форми 

рoбiт, нaйбiльш ефективно реалізувати зaгaльнoдидaктичнi вимоги 

поєднування нaвчaння з вихoвaнням. 

Зacвoєння лінгвокраїнознавчого acпeкту cприяє поглибленню знань учнiв 

в oблacтi культури крaїни мoви, що вивчaєтьcя, що знaйдe своє вiдoбрaжeння в 

адекватності їхньої мовленнєвої i соціальної пoвeдiнки в іншомовному 

ceрeдoвищi. 
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EAP IN HIGHER EDUCATION 

Guseva A., Voronina K. (Kharkiv) 

 

This paper is prompted by the growth and demand for English for Academic 

Purposes (EAP) which has increased immensely in the global higher education 

sector. It provides an overview of some issues linked to EAP needs analysis in ESL 

and EFL contexts. The paper also discusses the necessity of looking at the rationale 

of implementing needs analysis at the tertiary level.  

The growth of EAP is derived from the awareness of ESP practitioners that all 

the tertiary level students possess different learning needs and this cannot be fulfilled 

by teaching them the same type of the English language. Most of the undergraduates 

not only require language support at university, but also that this support should be 

oriented towards academic rather than general English [3, p. 2]. Moreover, students 

generally see the value of EAP classes as they recognize that proficiency in English is 

an important determinant of academic success in an English-medium environment.  
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EAP used to be called English for Educational Purposes (EEP). This term was 

used when the concept was first introduced, and it is seldom used now after being 

replaced by the term EAP. ESP is defined by the two main strands: English for 

Occupational/ Vocational/ Professional Purposes (EOP/EVP/EPP) and English for 

Academic Purposes (EAP). Under the strand of EAP, it is subdivided into two sub-

strands: „English for Specific Academic Purposes‟ (ESAP) and „English for General 

Academic Purposes‟ (EGAP) [1]. To distinguish the latter the following example can 

be provided: doctors are put under EOP/EVP/EPP, medicine is listed under EAP or 

specifically ESAP. In the EOP/EVP/EPP, training for the doctors will be focusing on 

the practice of doctor-patient interaction during consultation. Conversely, under 

ESAP, practice is specially designed for medicine students to carry out academic 

tasks such as reading medical journals and writing clinical reports. Thus, EOP is the 

language needed in a real working environment; and subject-specific English or 

ESAP is the language required for a particular academic subject, e.g. medicine and 

law, where its contents include the language structure, genres, vocabulary, the 

particular skills needed for the subject, and the appropriate academic conventions [1].  

In describing English for General Academic Purposes (EGAP), a large 

proportion of the common core element is more usually known as “study skills” plus 

other elements of a general academic English register, incorporating a formal, 

academic style, with proficiency in the language use” [1, p. 5]. These study skills 

include areas such as effective lecture listening comprehension and note-taking, 

writing in the appropriate academic register, reading effectively for study purposes, 

participation in discussion and library research. This is not a subject-specific type of 

the English language and its main objective is to equip learners with the necessary 

skills to complete tasks in a general academic setting, for instance studying for the 

first degree at higher learning institutions and preparing postgraduate students in 

writing a dissertation. In EGAP, strategies for reading, writing, speaking and listening 

for all academic subjects will be taught in the programme while in ESAP, vocabulary 

and skills specific to a subject of study will be emphasized. So, in distinguishing 

EGAP and ESAP, it is necessary to point out that the difference between the two sub-
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strands lies in the level of specificity and the assumptions made about them. In 

EGAP, student’s performance, whether good or bad, is not dependent on the topics(s) 

related to their discipline while in ESAP, student’s performance will be different 

depending on the nature of the topic(s) included in the course.  

In conclusion, needs analysis can be described as “what learners will be 

required to do with the foreign language in the target situation, and how learners 

might best master the target language during the period of training” [2, p. 427]. Needs 

analysis is the most crucial of all the steps in a curriculum design because the 

remaining steps are based on it. In the effort to determine the learners’ academic 

language needs in the target literacy contexts, „needs analysis‟ is undoubtedly the 

most practical and effective platform. Based on the literature, very few local studies 

have been conducted to find out the EAP needs among the tertiary students with 

particular reference to the context of EGAP. Most of the researchers’ interest lies in 

the areas of EOP and ESAP which only involve respondents from a specific 

education or working background.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ СРЕДСТВ 

В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Дабдина О.С., Зарицкая А.В. (Харьков) 

 

В наше время обучение иностранным языкам сложно представить без 

применения мультимедийных средств. Возможность проиллюстрировать 

процесс общения на иностранном языке, приблизить образовательную среду к 

реальным условиям функционирования изучаемого языка и культуры – это те 

задачи, которые стремится реализовать современный школьный учитель. И в 
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этом ему помогают информационно-компьютерные технологии, которые 

получают все большее распространение в современной школе.  

Однако нынешних учеников сложно сейчас удивить учебным фильмом по 

телевизору, аудиозаписью или даже подключением прямо на уроке к 

Интернету. И поддерживать интерес к предмету  становится все труднее. 

Именно поэтому в нашей гимназии, где практически в каждом кабинете есть 

либо телевизор, либо мультимедийная установка, либо интерактивная доска, 

учителя пытаются привлекать учащихся к активной работе на уроке или при 

подготовке к уроку в качестве домашнего задания или проектной работы.  

Самым простым примером могут служить тематические презентации в 

MSPowerPoint или в Prezi. Перед учащимися ставится задача не просто создать 

слайды с информацией и картинками, а применить анимацию, звук, а также 

гиперссылки, которые дают возможность сделать элементарные тесты для 

проверки знаний. (Рис.1,2) 

  

Рис.1 Рис.2 

Более сложным заданием является создание короткого фильма по 

изучаемой теме. Этот фильм может быть анимационным (пластилин или 

аппликация) или игровым. Обычно ребята «оживляют» короткие тематические 

диалоги или создают мультфильмы-сказки. Самое главное условие – это 

озвучивание фильма с отработанными звуками и интонацией. (Рис.3, 4) 
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Рис.3 Рис.4 

Также учащимся нравятся интерактивные «живые» картинки, созданные 

в Thinglink или Glogster и снабженные ссылками на сайты или веб-страницы. 

Разработки учащихся не пропадают после их презентации на уроке. Все 

они размещаются на блогах и используются на уроках в других классах. Таким 

образом, создается преемственность. Часто учащиеся старших классов 

помогают озвучивать диалоги для младших школьников: обязательно 

отрабатывается произношение, чтобы малыши правильно могли повторить 

фразы. 

Применение компьютерных средств и мультимедиа в образовании и 

обучении, в данном случае, английскому языку, получает все большее 

распространение благодаря тому, что компьютерное обучение несет в себе 

огромный мотивационный потенциал. 
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ДОДАТКА 

НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В 1 КЛАСІ 

Дабдіна О.С., Зінченко Л.В. (Харків) 

 

Останнім часом найбільш поширеним курсом є англійська мова для 

малюків у зв'язку з прийняттям на Україні нової навчальної програми, яка 

передбачає вивчення англійської мови з 1 класу. Багато батьків прагнуть 

допомогти своїм дітям, але при цьому часто не володіють необхідними 

знаннями і вміннями. 

Минулого навчального року нами було розроблено, представлено та 

апробовано мультимедійний додаток, який створено на основі підручника Алли 

Несвіт, що повністю відповідає українській навчальній програмі. Результати 

http://ict.edu.ru/vconf/files/3147.rtf
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впровадження додатка в навчальний процес першокласників Харківської 

гімназії №14 показали, що він цікавий учням, підвищує мотивацію до вивчення 

нової для них мови, допомагає в оволодінні лексикою та правильною вимовою 

слів та звуків.  

Ідея створити такий посібник виникла після того, як було проаналізовано 

результати вивчення іноземної мови в першому класі (одна година на тиждень). 

Проблема виявилася в тому, що учні за тиждень забувають те, що проходили на 

уроці, особливо якщо урок був цілком незрозумілою для них мовою. Але не 

секрет, що майже в кожній родині є комп’ютер чи ноутбук, які часто малеча 

використовує для перегляду мультфільмів, або просто пограти в якусь 

«стрілялку». Тож рішення проблеми було на поверхні: якщо маленьким учням 

так подобаються мультики, ігри, картинки тощо, треба все це поєднати в одне і 

створити для них мультимедійний навчальний додаток.  

Цей додаток – не просто електронний підручник. Кожна його сторінка 

«оживає» при натисканні на кнопки, позначки тощо. Учень може прослухати, 

як називаються предмети, зображені на сторінці та повторити ці слова за 

диктором. Для опрацювання кольорів запропоновано розмальовку, яку учень 

може потім надрукувати, якщо є підключений принтер. Приходячи додому, 

учень лише включає цей додаток та повторює те, що вчив на уроці. На це піде 

небагато часу. До того ж, батьки, які не вивчали англійську мову, або мають 

недостатній рівень знань, щоб допомагати дитині, можуть бачити і чути, що 

учень робив на уроці і має тепер повторити вдома.  

Але найбільш корисним, на нашу думку, як вчителів, є «дошка», на якій 

можна щось писати, друкувати чи малювати, достатньо лише зменшити 

сторінку підручника, щоб вона не заважала (рис1).  
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Рис.1. Використання «дошки» 

Корисними є також розроблені цікаві вправи з читання. І, враховуючи те, 

що малечі потрібно рухатися на уроці, в цей додаток включені відеоролики для 

фізкультхвилинки. Учні із задоволенням танцюють та підспівують, вивчаючи 

при цьому нові слова. 

Розроблено цей додаток групою працівників-ентузіастів гімназії, серед 

яких є вчителі англійської мови, інженер-аналітик і навіть учениця 10 класу. 

Минулого року на Всеукраїнському чемпіонаті з інформаційних 

техннологійЄкософт в місті Київ електронний додаток отримав диплом за 1 

місце.  
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СТРУКТУРА ТА ЗМІСТДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

У СФЕРІ ПИСЕМНОЇ НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Добровольська Н.Л. (Одеса) 

 

Зміст і структура дискурсивної компетенції безпосередньо визначаються 

тим, що входить у поняття «дискурс». Якщо виходити з розуміння дискурсу як 

головного компонента комунікативної події, що представляє собою стратегію і 

тактику мовної поведінки, що визначається такими факторами, як учасники 

комунікації, які наділені певними мотивами, цілями, ієрархією різних знань і 
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соціальними ролями; умови комунікації та зміст промови,то дискурсивну 

компетенцію можна представити як єдність стратегічної, тактичної, 

текстової,жанрової і риторичної компетенцій [1, c. 33]. Розглянемо складові 

дискурсивної компетенції стосовно до наукового дискурсу. 

Під стратегічною компетенцією розуміється здатність вченого-дослідника 

усвідомити свій комунікативний намір (наприклад, переконати, довести, 

обґрунтувати, інформувати, пояснити, описати, критично оцінити) і спланувати 

комунікативну подію у сфері наукового спілкування. 

Тактична компетенція означає вміння проаналізувати 

комунікативну ситуацію наукового спілкування і успішно реалізувати 

комунікативну подію шляхом відбору найбільш оптимальних для наукового 

дискурсивного співтовариства засобів і способів досягнення комунікативного 

наміру суб'єкта. Текстова компетенція являє собою здатність породжувати й 

інтерпретувати науковий текст відповідно до правил зв'язності (когезії) і 

цілісності (когерентності) . 

Жанрова компетенція – це здатність породжувати і коректно 

інтерпретувати тексти з композиційно-смисловою структурою і лексико-

граматичними особливостями, притаманними конкретним жанрам наукового 

дискурсу (наприклад, таким, як стаття, анотація, тези, експериментальний звіт, 

рецензія, огляд тощо) [1, c. 37]. 

Під риторичною компетенцією розуміється здатність продукувати та 

інтерпретувати тексти на основі знань загальноприйнятих риторичних способів 

розгортання наукової мови (визначення, опис, узагальнення, класифікація, 

міркування та ін.) і риторичних технік (таких, як порядок проходження в часі і 

просторі, причинно-наслідкові відносини, порівняння і контраст, аналогія та 

ін.) . 

На підставі вищевикладеного ми можемо сформулювати визначення 

даного поняття наступним чином. Дискурсивна компетенція в єдності її 

складових – стратегічної, тактичної, текстової, жанрової і риторичної 

компетенцій – позначає усвідомлення специфічних правил, норм і стереотипів 

дискурсивної поведінки, яка прийнята і розділяється членами світового 
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наукового співтовариства, а також оперативне володіння цими конвенціями для 

породження і сприйняття цілісних, зв'язкових наукових текстів різних жанрів і 

риторичних типів [1]. 
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MIND MAPS IN TEACHING ESL CLASSROOM 

Dovhaniuk E., Feshchenko O. (Kharkiv) 

 

Being language educators, we cannot ignore the educational significance of 

visual learning and communication due to the fact that «the way we learn bears a 

strong relationship to the way our senses operate and a very high proportion of all 

sensory learning is visual» [2, p. 287]. One way of exploring the potential of visuals 

and exploiting spatial instructional strategies to enhance learning and help students 

acquire structural knowledge in content area is to make full use of visual organizers. 

Visual organizers are visual systems of using spatial frameworks such as charts, 

diagrams, or maps (semantic maps, spider maps, etc).  

Mind Maps (MM) are the creation of Tony Buzan who is the top leading 

psychology author and lecturer on the brain and the principles of learning, 

productivity and efficiency. Maps are very effective and very efficient. A “mind 

map” is a powerful graphic technique in the form of a diagram which provides a 

universal key to use the potential of the brain to the best of its abilities [3]. In 

language teaching MM are mostly used for vocabulary. Though, they may be used for 

grammar, for learning the entire topic, writing essays, reports, theses, summaries, 

exams and presentations. Researchers claim that new knowledge is acquired only 

when it is related to prior knowledge  

[4, p. 60]. A “mind map” shows learners what exactly they know, what they 
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understand and they can put it on the paper; then they can start moving it because 

sometimes when information is in a person’s head, it’s confusing, it is moving all 

around and MM help this information to be clear and easy to look at. Therefore, they 

help teachers to bring the learners’ prior knowledge in the form of organizational 

structure or conceptual framework, thus helping learning to occur through the 

learners’ dynamic interactions with the learning situation and the content [4, p. 60]. 

MM is an extremely powerful thinking tool which reflects what’s going on 

inside your head. MM will help students to learn and remember thousands of words 

and phrases, because they:  

 provide a structure to learning by grouping the related concepts together; 

 promote recall and retention of learning through synthesis and analysis; 

 assist learners in processing and restructuring ideas and information; 

 clarify complex notions into a more simple display; 

 enable users to develop a holistic understanding that words cannot convey [2]. 

Following Vincent Van Vliet, we agree that it is better to use single words or 

very short sentences to keep things brief and to the point; use colour to separate ideas; 

use symbols or images to support the words because photos or pictures are easier to 

remember than words; use cross-linkages to understand how associations affect 

one another [5]. 

To sum it up, the application of MM can help students become actively 

involved in the language-learning process, more autonomous in learning and process 

information for the benefit of their studying. 
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УРОКИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ 

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ 

Довгуй Я. І. (Харків) 

 

Суспільно-політична ситуація, що склалася в Україні, вимагає виховання 

в молодого покоління почуття патріотизму, активної громадянської позиції. 

Сучасний навчальний заклад має стати осередком становлення громадянина-

патріота своєї держави [2]. 

Одним із завдань уроків іноземної мови повинно стати формування 

почуття громадянської гідності, національного світогляду, патріотизму, любові 

до України, поваги до її героїв, історичного минулого та сьогодення, культури, 

звичаїв, обрядів та символіки [2]. Таку можливість учні отримують під час 

вивчення тем «Свята і традиції», «Мандрівка Україною», «Рідне місто/село», 

«Україна». 

Уроки іноземної мови у поєднанні з іншими формами навчання є засобом 

формування загальновизнаних соціальних і духовних якостей особистості 

(добра, любові, чесності, поваги до інших, справедливості, порядності, 

правдивості тощо), які є важливим складником громадянина-патріота. 

Посиленню патріотичного виховання сприяє трансформація правової 

культури. Використання учителем іноземної мови української національної 

символіки дає змогу прищеплювати школярам повагу до державних символів, а 

вивчення українських традицій, обрядів, звичаїв викликає в учнів почуття 

гордості за свою державу, пробуджує в них національну свідомість, активізує 

почуття патріотизму [1]. На уроках іноземної мови під час вивчення тем 

«Україна», «Великобританія», «Англомовний світ і Україна» учні впевнюються 

в необхідності державотворчих процесів у загальнодержавній справі зміцнення 

суспільства, вчаться толерантному ставленню до різноманітних політичних 

поглядів людей, організацій, партій. 



 52 

Полікультурне виховання є органічною частиною патріотичного 

виховання і включає ознайомлення з різноманітними культурами, виховання 

поваги до представників різних культур, усвідомлення взаємообумовленості 

загальнолюдських та національних компонентів культури. Англійська мова є 

мовою міжнародного спілкування, а отже спроможна об’єднувати національні 

спільноти. Вивчення особливостей культури країн під час уроків іноземної 

мови та позааудиторних заходів сприяє розширенню світогляду та загального 

рівня культури учнів. Під час вивчення тем «Свята та традиції», «Одяг», 

«Харчування» діти глибше усвідомлюють свою культуру та вчаться поважати 

культуру інших народів.  

Складником формування патріотизму є формування в учнів екологічної 

культури, що є справою як внутрішньодержавною, так і міжнародною [1]. 

Покращенню роботи щодо формування екологічної культури сприятиме 

вивчення тем «Подорожування», «Природа і погода», «Природа і навколишнє 

середовище», «Навколишній світ». 

Отже, вивчення іноземної мови здійснює неабиякий вплив на формування 

громадянина-патріота своєї держави. Уроки іноземної мови сприяють 

поглибленню культурних, інтелектуальних, правових знань учнів, розширенню 

його національних та моральних цінностей. 
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TEACHING HAPPINESS THROUGH TEACHING  

FOREIGN LANGUAGES 

Dudoladova A.V., Dudoladova O.V., Shamaieva Iu.Iu. (Kharkiv) 
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Positive psychology is a rapidly expanding domain that has important 

implications for the field of foreign language acquisition, focusing on individuals’ 

positive functioning as well as their significant skills and competencies. Among the 

many positive states typically researched within the positive psychology movement, 

happiness has gained a unique stance [1; 3]. However, happiness has spawned a 

cornucopia of conceptualizations founded not only on ethical, philosophical and 

psychological grounds, but also on the works of sociologists, economists, and 

politicians, causing definitional and empirical confusion, which explicates the 

timeliness of the present research where we pose a triple-barreled problem issue 

related to current happiness conceptualizations and practices, referred to by us as 

definitional fuzziness, fallacy of interchangeability, and empirical inexactitude. In 

this connection, the novelty of our linguodidactic findings consists in our offering 

disciplinarity as a way to solve the above triple-barreled problem, and accordingly, 

sustantiating the status of the field of teaching foreign languages to speakers of other 

languages as a fascinating example where a pedagogy of happiness can be 

successfully incorporated, yielding amazing language perception and functional 

interiorization results.  

Positive psychology (PP) is the empirical study of how people thrive and 

flourish; it is the study of the ordinary human strengths and virtues that make life 

good (H.Nakamura, F.Lopez, B.Snyder, C.Peterson, M.Seligman, and others). From 

its inception, PP has been designed to address three topic areas: the workings of 

positive internal experiences such as emotions, positive individual characteristics 

such as traits associated with living well, and institutions that enable people to 

flourish, the goal of PP being “to help people lead better lives” [2, p. 537]. To do so, 

PP has been seeking to develop tools to build happiness appreciation of meaning in 

good life [3], its multiple dimensions necessarily including a focus on positive 

emotions, love for activities that use one’s character strengths, developing positive 

interpersonal relationships, finding meaning by serving a cause beyond oneself, and 

recognizing areas of accomplishment. 

Our pedagogical experience has been consistently proving that it is teaching 

foreign languages that is one of the most powerful PP instruments to be happy, 
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language being an immediate cognitive power of human physical, emotional, spiritual 

and sociocultural ecology of selves. Quite in line with the notions of Applied Foreign 

Language Teaching (FLT) and Life Syllabus (M.P.Breen, C.Candlin, R.Pishghadam, 

R.Zabihi), pointing to the fact that language teaching classes are proper sites for the 

implementation of life skills education, it is our hypothesis that FLT’s field-specific 

features, drawn from well-established L2 research findings, can smooth the way for 

the enrichment of the three criteria of authentic happiness through the design and 

implementation of appropriate happiness-increase programs [1]. Thus, following 

Seligman’s [3] model of authentic happiness that unites pleasure, engagement and 

meaning, our argument which we have been testing since 2012 is that FLT’s 

characteristics match the three sub-components of authentic happiness, making them 

firmly advocate the inclusion of happiness components, in terms of enriched 

language tasks, into proactively modified syllabi.  

As a result, we have come up with the following TFL environment conceptual 

pathway for reaching happiness in learning foreign langauges: enjoyable atmosphere + 

variety of real life activities + positivity bonuses → PLEASURE + freedom of expression 

in a foreign language, allowing to build new identities + variety of topics for discussion + 

flow experiences → ENGAGEMENT as pair/team work + shared goals + socially 

construed knowledge + social synergies → MEANING = AUTHENTIC HAPPINESS. 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ УЧНІВ ДО ЗНО 

(ВИКОРИСТАННЯ МОВИ) 

Єгорченкова Л.М. (Харків) 

 

Думка про те, що підготуватися до ЗНО з англійської мови легше, ніж з 

інших предметів, є помилковою. 
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Зовнішнє незалежне тестування з англійської мови – це досить складний 

іспит та порівняно новий вигляд перевірки знань для старшокласників. Тому 

підготовка до ЗНО безумовно трудомісткий та об’ємний процес, який вимагає 

від старшокласників старанності, концентрації уваги, мотивації та часу, 

оскільки важливо опанувати не лише теоретичні знання, а й певні навички та 

вміння. Які завдання тесту найскладніші? Друга частина – «Використання 

мови», яка передбачає перевіркурівня знань граматичного та лексичного 

матеріалу випускників середніх шкіл. Абітурієнти виконують завдання на вибір 

правильної відповіді із чотирьох запропонованих. Однією із основних проблем 

для учнів є лексичний матеріал тесту, який, як показує практика попередніх 

років, може виявитися досить складним. Діти навчались на одній лексиці, а на 

тестах побачили іншу. До того ж, завдання на вибір 1 правильної відповіді із 4 

також можуть викликати багато сумнівів і неоднозначності. Як ефективно 

підготувати учнів до тестів з англійської мови? 

По-перше, зверніть також особливу увагу на Програму ЗНО 2015 року з 

іноземних мов, яка містить усі ключові моменти організації та проведення 

тестування. Ознайомившись з програмовими вимогами ЗНО з іноземних мов 

опрацюйте відповідні параграфи у підручнику (підручника), опрацюйте 

тренувальні тести (слід виконати завдання, перевірити правильність виконання, 

зробити висновки щодо повноти засвоєння матеріалу граматичної або 

лексичної теми). Потім повернутися до опрацювання теоретичного матеріалу, 

якщо результати виконання тренувальних тестів показали таку необхідність. 

Зараз є багато літератури, яка допоможе у підготовці до ЗНО з англійської 

мови. Зокрема, пораджу Exam Activator видавництва Longman – детально 

продуману книгу, яка допоможе учням підготуватися до ЗНО з англійської, 

«Exam Excellence» видавництва Oxford University Press, a також українські 

збірники, створені за принципами проведення ЗНО і рекомендовані для 

підготовки Міністерством освіти і науки України. Потрібно починати 

підготовку до ЗНО з граматики, за якою підтягнеться і лексика. Є чимало 

хороших граматичних посібників з вправами, за допомогою яких можна цікаво 

розбирати та закріплювати теми. Це можуть бути різнорівневі серії Grammar in 
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Use, Grammarway, Oxford Practice Grammar, English Grammar in Use – Raymond 

Murphy, Destination видавництвa Macmillan, або комплекти (підручник + 

робочий зошит) британських видавництв. Формування граматичних навичок 

проходить певні стадії, що забезпечується комплексом вправ, при цьому в учнів 

розвивається здатність до виявлення мовних закономірностей при виведенні 

правил; забезпечується більша повторюваність граматичного матеріалу в нових 

ситуаціях спілкування і різних видах діяльності. Досвід показує, що слід 

акцентувати увагу на декількох моментах з точки зору граматики: 

1) потрібно добре навчитись розрізняти підмет і присудок, звороти, 

герундій; 

2) добре володіти займенниками, сполучниками, ступенями порівняння 

прикметників; 

3) особливу увагу приділяти фразовим дієсловам; 

4) найважливіша складова – це лексичний запас. 
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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Жаринова Е.Г. (Москва, Россия) 

 

Термин тест может использоваться в нескольких значениях, в 

зависимости от сферы, в которой данный термин используется. Педагогический 

тест определяется В.С. Аванесовым как система параллельных заданий 

возрастающей сложности особой формы, которая позволяет эффективно 

определить уровень подготовленности студентов / учащихся [1]. Единицей 

теста является тестовое задание, которое должно отвечать нескольким 

критериям. Во-первых, тестовое задание должно быть кратким и 
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технологичным. Во-вторых, тестовое задание должно быть сформулировано 

логично и однозначно. В-третьих, правила оценки ответа и инструкции к 

выполнению должны быть одинаковыми для всех испытуемых.  

По форме тестовые задания делятся на тестовые задания закрытой и 

открытой формы. Принципиальная разница между этими двумя формами 

заключается в том, что для задания закрытой формы предполагают наличие 

вариантов ответа, и студент / учащийся должен выбрать правильный. Тестовые 

задания открытой формы сформулированы таким образом, что в той или иной 

степени испытуемый должен сам сформулировать ответ [2]. 

Тестовые задания закрытой формы включают следующие варианты: 1) с 

выбором одного правильного ответа; 2) с множественным выбором; 3) на 

определение соответствия; 4) на определение последовательности; 5) 

градуальные; 6) альтернативные. Задания с выбором одного правильного ответа 

и множественным выбором отличаются только тем, что в первом случае 

учащийся выбирает один правильный ответ, а во втором – несколько (обычно 

от трех до пяти). Альтернативные тестовые задания включают только два 

варианта ответа, один из которых является правильным. Крайне редко в 

практике составления тестовых заданий используются градуальные тестовые 

задания. Они содержат несколько ответов, все из которых являются 

правильными, и задача испытуемого состоит в том, чтобы выбрать один 

наиболее правильный. Задания на определение соответствия состоят из двух 

блоков (например, слово и определение), между которыми необходимо 

установить соответствие. Слева обычно располагается задающий блок, причем 

количество пунктов в этом блоке меньше, чем количество пунктов в блоке 

справа, чтобы студент не мог установить одно из соответствий автоматически, 

по остаточному принципу. Задания на определение последовательности 

предполагают, что студент / учащийся должен установить определенный 

порядок действий, чтобы получиться необходимый результат. 

К заданиям открытой формы относятся задания на дополнение (студент 

должен дополнить ключевое слово) и задания на свободное изложение (ответ 

должен быть полностью дан самостоятельно).  
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Тестовое задание должно содержать инструкцию к заданию, 

содержательный блок (вопрос, текст задания), варианта ответа (если они нужны 

для данной формы) и место для ответа. Дизайн тестов закрытой формы 

является обычно более сложным – обычно все элементы выделяются 

графически. Например, шрифт текста инструкции выделяется курсивом, текст 

задания – полужирным шрифтом, варианты ответа – обычным шрифтом. 

Варианты ответа обычно выделяются числами или буквами.  

В целом, тестовое задание должно соответствовать области 

специализации теста, должно быть логически сформулированным. Текст 

задания должен быть сформулирован однозначно и не должен содержать 

образные средства (например, метафоры и сравнения). В рамках тестового 

задания не должно содержаться подсказок, а варианты ответа должны быть 

правдоподобными.  
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ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО НАВЧАННЯ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

Загорська І. О. (Харків) 

 

Модернізація української освіти визначає соціальні вимоги до системи 

шкільної освіти. Суспільству, що розвивається, потрібні сучасно освічені, 

етичні, завзяті люди, які можуть самостійно приймати відповідальні рішення в 

ситуації вибору, прогнозуючи можливі наслідки, здібні до співпраці, 

відрізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю, володіють 

розвиненим відчуттям відповідальності за долю країни.  

У цьому світлі найважливіше завдання школи − формування повноцінних 

громадян своєї країни. А від рішень цієї задачі багато в чому залежить, чим 

займатимуться школярі, які подорослішали, яку професію оберуть, і де 



 59 

працюватимуть. Школа не може дати людині запас знань на все життя. Але 

вона в змозі дати учневі основні базові орієнтири основних  

знань [1]. 

Проблема розроблення та використання сучасних підходів до навчання 

іноземної мови розглядається багатьма науковцями, серед яких І. Д.Бех,  

Н. М. Васильєва, К. Д. Гончарова, І. М. Дичківська, В. І. Зінченко,  

А. Я.Савченко, І. О. Зимня, З. М. Нікітенко, І. Л. Бім, Н. Д. Гальскова. 

У сучасній методичній літературі виокремлюють чотири основні підходи 

до навчання іноземної мови (ІМ): біхевіористичний підхід (володіння ІМ − це 

сформованість реакцій на іншомовні стимули); інтуїтивно-свідомий підхід 

(оволодіння ІМ на основі моделей в інтенсивному режимі з подальшим 

усвідомленням їхнього значення та правил оперування ними); комунікативний 

підхід (оволодіння ІМ шляхом практичного застосування раніше набутих умінь 

і навичок); когнітивний підхід (свідомий, пізнавальний підхід до вивчення ІМ) 

[2]. Слід зауважити, що останніми роками поширилися і такі сучасні підходи до 

вивчення іноземних мов, як: когнітивно-комунікативний, соціокультурний, 

лінгвокраїнознавчий, особистісний, комунікативно-ігровий, інтегративний та 

інші.  

На основі аналізу різних підходів до вивчення іноземних мов молодшими 

школярами можна сформулювати загальні вимоги до побудови іншомовної 

освіти в Україні. Сучасне навчання загалом і навчання іноземних мов зокрема 

має бути дитинооцентричним, цілісним, емоційним, передбачати активну 

ігрову діяльність і обов’язково спрямовуватися на формування в учнів 

комунікативної компетенції.  

Сьогодні нові методики з використанням Інтернет ресурсів 

протиставляються традиційному вивченню іноземних мов. Щоб навчити 

спілкуванню іноземною мовою, потрібно створити реальні, справжні життєві 

ситуації (тобто те, що називається принципом автентичності спілкування), які 

стимулюватимуть вивчення матеріалу і вироблятимуть адекватну поведінку. 

Головною метою, яку повинен реалізувати кожен сучасний підхід до 

навчання іноземної мови в загальноосвітніх навчальних закладах є формування 
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в учнів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні уміння, 

сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної 

компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і 

навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її 

соціалізації в новому для неї суспільстві [3]. 

У початковій школі за допомогою правильно дібраного підходу до 

вивчення іноземної мови створюються умови для ранньої комунікативно-

психологічної адаптації молодших школярів до нового мовного світу й 

подолання психологічних бар’єрів при використанні англійської мови як засобу 

спілкування, для розвитку мотивації у подальшому оволодінні мовою; 

формується елементарна комунікативна компетенція і, відповідно, 

розвиваються елементарні комунікативні уміння в основних видах мовленнєвої 

діяльності (говоріння, аудіювання, читання, письмо), а також елементарні 

лінгвістичні уявлення та загальнонавчальні вміння. 

Будь-який сучасний підхід до навчання англійської мови в початковій 

щколі повинен бути не лише модернізованим і сформованим на основі 

інноваційних технологій навчання іноземної мови, а й методично грамотно 

побудованим, адже ефективність навчання залежить саме від правильного, 

систематичного та мотивованого подання інформації. 
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ІНОЗЕМНА МОВА ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТКА 

У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ 

ЯК МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 

Зміївська О. В., Ніщименко С. М. (Харків) 

 

Загальна постанова проблеми. Розширення політичного та економічного 

співробітництва України з державами ЄС вимагає підготовки 

висококваліфікованих спеціалістів не лише в окремих галузях, а й здатних 

орієнтуватися у діловому світі. На сьогодні вимоги до фахівців постійно 

підвищуються і включають не лише високий рівень знань та вмінь за фахом, 

але й володіння іноземною мовою. В сучасному світі знання іноземних мов дає 

змогу людині реалізуватися в професійній діяльності, ознайомитися з новими 

технологіями, науковими гіпотезами і тенденціями, видатними інноваціями в 

галузі IT, встановити контакти з іноземними підприємствами, навчальними 

закладами.І ми повинні пам’ятати, що таких спеціалістів ми починаємо 

виховувати ще у школі [1]. 

Зв'язок цієї проблеми з науковими і практичними завданнями. Усе це 

обумовлює необхідність нових підходів до навчання іноземної мови у старших 

класах загальноосвітніх шкіл. Створення нових програм, підручників, 

посібників, постійне підвищення кваліфікацій та відвідування семінарів, 

конференцій вчителями є невід’ємною часткою у навчальному процесі старших 

класів всіх шкіл. Аналіз стану досліджень і публікацій. Так не в одній науковій 

праці акцентується увага на тому, що учень повинен,у першу чергу, розуміти, 

для чого йому потрібно вивчати іноземну мову. На необхідність розуміння та 

використання мотивації учнів звертали увагу Дж. МкДонау, Крістофер Шоу,  

С. Крешен, Дж. Хармер, О. Л. Висоцька [2, c. 57]. 

Тому, ми вважаємо, на вчителя лягає відповідальність донесення до 

кожного учня, що іноземна мова – це не тільки предмет у школі, але ще дуже 

цікаво ікорисно, а головне, це є великим показником власного рівня розвитку 

людини [3, c. 26]. Анкетування, яке було проведене у 9-х класах показало, що  

80 % учнів знають, яку професію вони оберуть. 



 62 

Мова йде про те, що учням необхідна кваліфікована, вірно спланована та 

спеціально направлена програма з вивчення іноземної мови у 10 та 11 класах. 

По-перше,невід’ємною часткою є відвідування вчителями 

загальноосвітніх шкіл різних семінарів та конференцій ВНЗ. Отримані знання, 

вміння та навички колег з ВНЗ дають змогу орієнтуватися вчителю звичайної 

школи у складанні учбової програми старших класів для підготовки учня до 

вступу у ВНЗ. 

Мета даної статтіполягає в приверненні уваги колег до необхідності 

співпраці шкіл і ВНЗ для обміну досвідом, методичними рекомендаціями та для 

розробки посібників зі спеціальною лексикою, вправами,щоб уникнути 

можливих труднощів у навчанні в університеті. Спеціально розроблені 

матеріали, комунікативні методи, педагогічна майстерність – усе це повинно 

бути у процесі навчання іноземної мови, все це сприяє підвищенню рівня 

володіння іноземною мовою не тільки за загальною програмою, а й зі 

спеціально-орієнтованої на вищі навчальні заклади.Іважливою умовою успіху в 

цьому є тісне партнерство із ВНЗ.  
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АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Зубкова Л. М., Бєляєва Е. Ф. (Харків) 

 

Професійна діяльність вимагає дотримання одного з принципів 

постіндустріального суспільства – «навчання протягом усього життя». 

Соціально-економічні зміни в Україні, її духовне відродження потребують 
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активізації процесу розвитку особистості. Пріоритетна роль при цьому 

відводиться системі освіти, яка, як зазначено у Національній доктрині розвитку 

освіти, є основою розвитку особистості, суспільства, нації та держави, 

запорукою майбутнього України. 

Освіта відтворює і породжує інтелектуальний, духовний та економічний 

потенціали суспільства. Відтак сьогодні вузи повинні формувати успішних, 

конкурентноздатних фахівців, сприяти формуванню цілісної, гармонійно 

розвиненої особистості. 

Головними завданнями сучасного висококваліфікованого фахівця є 

здатність до нестандартного вирішення різних проблем, швидка реакція. Тому 

студенти, які будуть працювати у різних сферах і галузях суспільства, 

вимушені будуть «стикатися» зі зміною ролей, функцій, позицій, що робить 

обов’язковим постійне підвищення кваліфікації, професіоналізму, а в цілому 

вимагає постійного розвитку цілісної особистості. 

Досі головною соціальною метою залишається соціалізація людини як 

члена, насамперед, професійної групи. Однак дослідження свідчать, що 

орієнтація тільки на розвиток професійної майстерності деформує особистість і 

заважає істинному самоздійсненню людини. Дослідження, проведені у останні 

роки Н.В. Кузьміною, свідчать, що професіоналами високого класу стають 

приблизно 5% тих, хто зайнятий у певному виді професійної діяльності. У 

решти працівників успіхи в професійній самореалізації незначні, що 

безпосередньо впливає на рівень самооцінки особистості та на загальну якість її 

життя. 

Як же можна досягти високого рівня, розквіту, вершини у розвитку 

особистості, в тому числі й професійного розвитку? Змістом для будь-якої 

діяльності людини і основою її особистого життя, особливою духовною 

діяльністю є саморозвиток. У свою чергу подолання особистісних деформацій і 

ефективність саморозвитку як фактору досягнення людиною найвищих вершин 

у життєдіяльності та самореалізації творчого потенціалу і самоздійснення є 

важливим фактором високого рівня культури людини. 
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У кожну мить життєдіяльності людина постає в тій чи іншій модальності 

своєї цілісності: «хочу» – «можу» – «вмію» – «повинна» – домагаюсь» –

«роблю». Ці модальності виступають як окремі грані цілісності людини, з 

одного боку, а з іншого – як накази, за допомогою яких людина рухається по 

своєму життєвому шляху. 

Відтак одним із пріоритетних завдань гуманітарної складової підготовки 

висококваліфікованих фахівців у ВНЗ має бути формування цілісної 

особистості студента, здатного до самоактуалізації, саморозвитку, 

самопізнання, самоствердження, до найповнішого забезпечення розвитку та 

реалізації власного потенціалу, готового до виконання професійних завдань і 

викликів суспільного буття. 
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МОВНІ ІГРИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Катанчик В.О.(Харків) 

 

Як зробити свій урок цікавим, захоплюючим і домогтися того, щоб діти 

добре і міцно засвоювали мовний матеріал? Треба використовувати 

різноманітні нетрадиційні форми організації навчально-пізнавальної діяльності 

учнів. Наприклад, гра є дієвим інструментом викладання, який активізує 

розумову діяльність учнів, дозволяє зробити навчальний процес привабливим і 

цікавим. Це потужний стимул до оволодіння мовою. Слід зазначити, що як 

засіб навчання, гра має великі потенційні можливості: за допомогою гри добре 

відпрацьовується вимова, активізується лексичний та граматичний матеріал, 

розвиваються навички аудіювання, усного мовлення. Будь-яка гра повинна 

містити в собі такі обов'язкові компоненти: ігровий сюжет, ігровий образ, 

проблемна ситуація, творчі завдання, ігрові дії, правила, результат і оснащення. 
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У формі ігрової діяльності можна завжди легко і швидко пояснити  новий 

матеріал, відпрацювати складні моменти, прикрасити щоденне навчання, 

зацікавити дітей у вивченні англійської мови з самого дитинства. 

Під час навчальної гри для зняття втомлюваності використовуються 

засоби релаксації: зарядки, вірші, ребуси, римування. 

На початковому етапі навчання мови важливо, щоб діти запам'ятали 

алфавіт. Перевірка його засвоєння проводиться за допомогою диктанту. Це 

необхідний, але не завжди цікавий вид роботи вдається зробити захоплюючим 

за допомогою гри. На дошці розміщено в ряд по порядку великі літери 

алфавіту. Учні повинні вибрати на столі маленькі і помістити їх під великими. 

Протягом гри кілька разів треба змінити  порядок розташування букв і додати 

нові.  

Гра "The ABC" побудована на тому, що клас розподіляється на дві 

команди, які в подальшому виконують ряд завдань, що мають характер 

змагання. Дана гра також навчає груповим видам роботи, виробляє вміння 

працювати в команді. В основі гри – завдання на перевірку знань учнями 

алфавіту, написання, вимови букв і звуків, розрізнення  голосних і 

приголосних, практичне використання букв при написанні слів та їх вимові. 

Дані завдання відповідають віковій категорії, знанням та інтересам учнів. 

Школярі проявляють більшу активність і зацікавленість у ході проведення гри, 

енергійні і задоволені, отримують позитивний настрій, так само як і вчитель. 

Дидактичним завданням даного етапу уроку є засвоєння даного матеріалу, а 

також готовність учнів до подальшого вивчення англійської мови. 

Ще один приклад: на одному з уроків під час мовної зарядки можна 

використати наступний ігровий елемент: вчитель бере невеликий гумовий 

м'ячик і зі словами «Let`s play with a ball and answer my questions!» кидає його 

учневі і задає питання, учень, у свою чергу відповідаючи на запитання, кидає 

м'яч назад вчителю. Так вчитель швидко і весело проводить один із етапів 

уроку, а в даному прикладі, діти з нетерпінням чекають свого питання і 

зацікавлені зловити м'яч і правильно відповісти на запитання. 
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Завданням вчителя на початковому етапі навчання англійської мови є не 

тільки формування вмінь і навичок учнів у всіх видах мовленнєвої діяльності, 

але й розвиток самостійної роботи, розширення кругозору, виховання інтересу 

до предмета. Так при роботі з дієсловами to be і to have бажано 

використовувати іграшки, предмети класного вжитку. Дітям дуже подобається 

гра "Let's boast!" (Давайте похвалимося). Діти хваляться один перед одним, у 

кого більше іграшок, домашніх тварин,предметів тощо. 

Отже, одна і таж гра може бути використана на різних етапах уроку. Але 

все залежить від конкретних умов роботи вчителя. Тільки треба пам’ятати, що 

при всій привабливості та ефективності ігор необхідно мати почуття міри, в 

іншому випадку вони втомлять учнів і втратять свіжість емоціональної дії. 

Прийом гри має безсумнівну дидактичну цінність, адже гра сприяє 

ефективному засвоєнню матеріалу і поліпшенню загального настрою у класі, а 

також подоланню психологічних бар'єрів, як у самому класі, так і між класом і 

педагогом. Таким чином, гра додає навчальному спілкуванню комунікативної 

спрямованості, зміцнює мотивацію вивчення іноземної мови і значно підвищує 

якість оволодіння нею. 

 

МУЛЬТИМЕДІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ЯК НОВА МЕТОДИКА 

ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 

Качанова О.В. (смт Солоницівка, Хар. обл.) 

 

Cьогодні англійська мова займає вагоме місце в житті людини. Знання 

англійської мови – це можливість навчатися у престижних вишах, успішний 

шлях до кар’єрного зростання, можливість подорожувати країнами світу вільно 

спілкуючись. Незалежно від бажання людей в їх життя влилися і стали його 

органічною часткою електронні засоби зв’язку, цифрові технології, 

комп’ютерна техніка. Тому проникнення мультимедійних технологій в галузь 

освіти є закономірним і невідворотним.  

Технічні засоби значно змінюють можливості викладача, роблять заняття 

більш насиченим і продуктивним. З’являється таке поняття, як технічна 
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насиченість уроку. Мультимедійні проектори дають можливість матричної 

презентації матеріалу, яка відриває учня та вчителя від друкованого тексту, від 

послідовного зчитування та заучування напам’ять. З’являється нова методика 

викладання – мультимедійна технологія. На мою думку, правильне і системне 

використання цієї методики дає можливість збільшити обсяг навчального 

матеріалу в десятки разів, досягнути достатньо високого рівня володіння 

англійською мовою. 

Сучасна освіта постійно вдосконалюється і вимагає змін, а світ поступово 

переходить до інноваційного типу прогресу. Навчання у сучасній школі 

передбачає всебічне засвоєння матеріалу із використанням новітніх технологій: 

проведення скайп-конференцій, участь в он-лайн дискусіях, проходження он-

лайн тестування, перегляд фільмів, інтерв’ю. Усі заняття проводяться із 

застосуванням інтерактивних технологій навчання, які дозволяють задіяти всі 

типи пам’яті, розкрити потенціал кожного слухача та активізувати когнітивні 

процеси. 

Для подальшої опитимізації та підвищення ефективності процесу 

навчання все частіше застосовуються мультимедійні засоби. Мультимедійне 

забезпечення навчального курсу вже в школі може активізувати погляди учнів; 

візуальне і яскраве мультимедійне забезпечення навчального курсу перетворює 

заняття англійської мови на цікаву подорож до англомовної країни. Групове 

обговорення, особисте обговорення і дебати можуть також запропонувати 

більше можливостей для комунікації як серед школярів, так і між учителем та 

учнями. Таким чином, мультимедійні технології в навчанні унікальні і цілком 

збільшують активне мислення учнів,  їх комунікативні здібності в соціальній 

практиці. 

Cучасні інформаційні технології вимагають впровадження нових підходів 

до навчання. Це не традиційна система плюс комп’ютер, це зовсім інший 

навчальний процес, який повинен забезпечувати розвиток комунікативних, 

творчих і професійних знань, потребу у самовдосконаленні, постійній 

самоосвіті. Кожен мультимедійний засіб навчання відрізняється своєю 

оригінальністю, але він є універсальними лише при комплексному застосуванні 
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засобів новітніх інформаційних технологій навчання з урахуванням їх 

характеристик, дидактичних можливостей та психологічним обґрунтуванням їх 

використання в навчанні іноземної мов. Тільки у сукупності усіх цих умов 

можна говорити про підвищення ефективності і якості навчального процесу. 
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В. А. Бухбиндер. – К. :Освіта, 1988. – 279 с. 5. Кларин, М. В. Педагогическая 

технология в учебном процессе. Анализ зарубежного опыта / М. В. Кларин. – 

М. : Знание, 1989. – 80 с. 

 

ВИКОРИСТАННЯ КОМП'ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ У НАВЧАННІ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 

Ковальова А.В. (Харків) 

 

В умовах зміни змісту освіти сучасні інформаційні технології спроможні 

створювати унікальне навчальне середовище для вирішення дидактичних 

завдань з вивчення іноземних мов, що зумовлює їх упровадження у практику 

навчання іноземної мови професійного спрямування зокрема. Інформаційні 

освітні технології з комплексом програм і устаткування розподіляють на 

програмно-методичні (програми, методичні рекомендації, тематичні плани 

тощо); навчальні (електронні підручники, словники, енциклопедії,); контрольні 

(тестові та програми з оцінювання). 

Тестування полягає у кількісному вимірюванні рівня знань, умінь, 

навичок з метою оцінювання. Комп'ютерне тестування відіграє важливу роль у 

контролі знань з іноземної мови і, як свідчить практика, набуває особливої 

актуальності. Тестування на основі комп'ютера використовує технічні 

можливості, що допомагають у складанні і розсилці тесту, підрахунку 

результатів, звітності за підсумками тесту, забезпеченні зворотного зв'язку.  



 69 

Комп'ютерні контролюючі програми з іноземної мови можуть 

застосовуватися для поточного і підсумкового контролю іншомовної 

професійної компетенції студентів, дозволяючи викладачу встановлювати 

рівень володіння студентів знаннями та навичками, корегувати процес 

викладання мовного матеріалу за фахом, мотивувати студентів, враховувати їх 

індивідуальні особливості. Типологія тестових завдань різноманітна: елективні, 

альтернативні, завдання на відповідність, заповнення пропусків, ланцюжкові 

завдання, творчі завдання тощо.  

Принципами тестового контролю іншомовної професійної компетенції 

студентів, які важливо враховувати при складанні комп'ютерних тестів, є 

однозначність, всебічність, поступовість, обґрунтованість, стислість тощо. 

Основними показниками якості тесту з іноземної мови є валідність, надійність, 

складність, диференційна здатність, практичність.  

Комп'ютерне тестування є засобом перевірки засвоєння фахової теми або 

розділу навчальної  програми іноземної мови професійного спрямування. 

Використання навчальної платформи Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment) є доцільним для розробки і розміщення тестів, бо вона 

надає можливості за допомогою web-інтерфейсу створювати базу тестів для 

багатократного використання, можливість автоматично оцінювати тести, 

корегувати подачу відповідей і коментарів викладача.  

Серед поширених типів комп'ютерного тестування рівня знань студентів 

з іноземної мови, на наш погляд, слід розглянути декілька найбільш 

ефективних. Установочні тести призначені для розподілу студентів по групах за 

рівнем володіння іноземною мовою. Діагностичні тести ставлять за мету 

виявлення слабких та сильних сторін випробуваних. Тести, що визначають 

досягнення студентів у певній галузі знань (Achievement tests) спрямовані на 

вимір засвоєння вивченого граматичного або лексичного матеріалу. Адаптовані 

тести починаються з найпростіших завдань та поділяються на декілька частин 

різного рівня складності. За допомогою тестів на професійність можна зробити 

вимір готовності студентів до виконання в майбутньому специфічних фахових 

завдань та їх здатності здобувати професійні знання іноземною мовою.  
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Комп'ютерне тестування має певні обмеження (незручність 

контролювання мовлення) і недоліки (імовірність випадковості, неможливість 

оцінити творчі здібності. Переваги і недоліки як комп'ютерного, так і 

традиційного тестування необхідно зважити при прийнятті рішення стосовно 

типу тестування. 

Удосконалюючи технології розробки комп'ютерних тестів, доцільно 

сформувати банк тестових завдань з вимірювання рівня володіння мовним 

матеріалом за фахом.  

Створення нових контролюючих комп'ютерних програм та умов для 

організації проведення комп'ютерного тестування сприятиме інтенсифікації 

процесу навчання іноземної мови професійного спрямування.   

 

ЄВРОПЕЙСЬКЕ МОВНЕ ПОРТФОЛІО-ОДИН З КРОКІВ 

ДЛЯ УСПІШНОГО СКЛАДАННЯ ЗНО З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Кондрацька М.І. (Харків) 

 

Успішне складання випускниками зовнішнього незалежного оцінювання 

– це шлях до ВНЗ в сучасному світі, а отже, підготовка до нього набуває дуже 

важливого значення, бо перевіряється рівень навчальних досягнень 

випускників, їх оволодіння основними видами мовленнєвої діяльності 

відповідно до вимог чинних навчальних програм. 

Сучасна людина повинна не тільки критично та творчо мислити, успішно 

використовувати набуті знання та вміння, але й уміти добувати, переробляти 

інформацію, одержану з різних джерел, застосовувати її для індивідуального 

розвитку та самовдосконалення. 

Використання європейського мовного портфоліо дозволяє зробити цей 

процес більш прозорим для учнів, допомагаючи їм розвивати здатність до 

відображення та самооцінки, таким чином надаючи їм можливість відчувати 

відповідальність за власне навчання. 

Існує багато різних видів портфоліо, але ж що воно означає, стосовно 

методики шкільного навчання? Європейське мовне портфоліо (ЄМП) – це пакет 
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документів, за допомогою яких учні відображають свої досягнення у вивченні 

іноземної мови. Питанням розробки та впровадження ЄМП в Україні 

займається Оксана Карп’юк; нею розроблено науково методичний комплект, 

який використовується і в нашій школі. 

Одним з завдань ЄМП є навчити учнів не тільки оволодіти мовними 

навичками, але й вміти продемонструвати їх в різноманітних життєвих умовах, 

а саме під час складання ЗНО. 

Обов’язковими компонентами ЄМП є: мовний паспорт, мовна біографія, 

досьє. Саме досье ми приділяємо особливу увагу в старшій школі, атже воно 

включає такі компоненти, як письмові завдання на різноманітну тематику, 

офіційні та неофіційні листи, тести, творчі завдання, проекти, доповіді тощо, і 

саме це стає невичерпною скарбницею підчас підготовки до ЗНО, бо портфоліо 

є власністю учня. 

Найбільш вагомим аргументом на користь застосування європейського 

мовного портфоліо під час підготовки до ЗНО з іноземної мови виявляється 

можливість використання матеріалів досьє, щоб продемонструвати рівень 

сформованості навичок та вмінь писемного мовлення для вирішення 

практичних цілей, а саме вміння передати в письмовій формі необхідну 

інформацію; з урахуванням соціокультурних відмінностей написати офіційного 

чи неофіційного листа, листівку, оголошення, повідомлення тощо. 

Таким чином, можна зазначити, що ЄМП є не тільки особисто 

зорієнтованою формою роботи, інноваційним видом оцінювання, який 

спрямовано на виявлення та розвиток творчих здібностей школярів, але й 

найкращим шляхом до розвитку самосвідомості учнів, коли саме вони 

оцінюють та контролюють процес навчання, роблячи його безперервним і 

сталим. 

Література 
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вісник. – 2011. – № 24. 4. Електронний ресурс. – Режим доступу до джерела: 

http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/28165/ 

 

СТВОРЕННЯ СИТУАЦІЇ УСПІХУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  

Коновалова В.І. (Харків) 

 

За роки незалежності зроблено вагомі кроки щодо входження України до 

європейського та світового освітнього простору, що потребує реформування 

змісту освіти відповідно до міжнародних стандартів. Тому процес вивчення 

англійської мови у школі повинен бути глибоко та стійко мотивованим [2, c. 3]. 

Найважливішим відкриттям другої половини XX ст. слід уважати 

впровадження в педагогічну практику принципу навчання й виховання успіхом. 

Педагогіка успіху переживає зараз найбільше піднесення [8]. 

З педагогічної точки зору ситуація успіху – це таке цілеспрямоване, 

організоване поєднання умов, за яких створюється можливість досягти значних 

результатів у діяльності як окремо взятої особистості, так і колективу в цілому 

 [3, c. 31]. Алгоритм створення ситуації успіху на уроці включає в себе: 

атмосферу доброзичливості в класі впродовж усього уроку; авансування 

успішного результату; високу мотивацію; прихований інструктаж дитини про 

способи і форми здійснення діяльності; мобілізацію активності, нетривалий 

експресивний вплив; педагогічну підтримку в процесі виконання; високу 

оцінку деталі [5; 7]. 

Педагог повинен піклуватися про те, щоб навчально-виховний процес, 

який він організовує, містив у собі ситуацію успіху. Обов’язковою умовою 

навчання є безумовне схвалення особистості учня в обстановці емпатії.  

Позитивне ставлення з боку педагога сприяє підвищенню самооцінки учня, що 

сприяє повному розкриттю творчого потенціалу особистості [1, с. 210; 5]. 

Хвалити потрібно переважно за власні зусилля, а не за те, що дано дитині від 

природи.  

При створенні ситуації успіху допомога вчителя має бути непомітною, 

ненав’язливою, для того, щоб учень був упевненим у тому, що успіху він 

http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/28165/
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досягнув лише завдяки власним зусиллям, наполегливості. Необхідно, щоб 

навіть найменші успіхи учнів, їхні зусилля та прагнення вчитися краще були 

помічені та підтримані вчителем. Обстановка доброзичливості, вміння бачити 

краще в кожному, цінити й побачити кожного учня як особистість допомагає 

навіть найслабшим повірити в себе [4, c. 211]. 

З метою створення ситуації успіху та активізації пізнавальної діяльності, 

я на кожному уроці застосовую елементи інноваційних  технологій, а також 

творчі завдання, що забезпечують розвиток тих здібностей і якостей учнів, які 

перебувають у стадії формування. Використання інноваційних технологій у 

процесі вивчення англійської мови дає змогу індивідуалізувати та активізувати 

навчання, а також надати учням радість навчання. 

Вивчення іноземної мови – це важка праця, вчителю потрібно зробити все 

можливе для того, щоб зацікавленість учнів у вивченні мови не спадала, 

незважаючи на труднощі, які є невід’ємною частиною навчання. Завдання 

педагога – дати відчути радість від здолання труднощів, допомогти особистості 

дитини зрости в успіху. 
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ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ДНЗ 

Костікова І. І. (Харків) 

 

Як відомо, сучасне вивчення іноземної мови (ІМ) починається з дитячого 

садка, тож зупинимося на засадах вивчення іноземної мови у дошкільних 

навчальних закладах (ДНЗ). 

Дошкільне навчання іноземної мови сьогодні набуло значного 

поширення. Адже входження України в європейський освітній простір, 

міжнародний обмін інформацією у різних галузях знань значною мірою 

впливають на підвищення статусу ІМ як важливого засобу комунікації. 

Становлення України як демократичної держави, входження її в єдиний 

європейський простір зумовлюють прогресивні зміни у стратегії розвитку 

національної системи дошкільної освіти. В умовах глобалізаційних змін на часі 

модернізація змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей та принципів, 

переорієнтація на розвиток особистості дитини як основний ресурс, що 

визначає поступальний рух суспільства. 

Численні дослідження у галузі раннього навчання іноземної мови 

українських (Н. Барбелко, П. Бех, Л. Біркун, Н. Гальськова, Н. Клевченко,  

В. Колечко, О. Коломінова, Н. Колтко, О. Першукова, О. Рейпольська,  

С. Роман, Т. Шкваріна) і зарубіжних (М. Біболетова, І. Бім, І. Верещагіна,  

І. Вронська, Дж. Голдернес, Ф. Гопкінс, Д. Лазер, Е. Джонсон, Н. Доусон,  

М. Маглиш, Н. Малкіна, А. Майер, А. Сушкевич, Д. Стрейндж, К. Хастінгз,  

П. Шиллєр, Н. Уітні) вчених довели доцільність і ефективність дошкільної 

англомовної освіти дітей, її позитивний вплив на інтелектуальний розвиток 

особистості та підготовку дитини до школи. 

Здатність старших дошкільників до вивчення іноземної мови зумовлена 

тим, що в дітей у 5-6 років, разом з іншими фізіологічними змінами в усіх 

системах організму, відбувається перебудова нервової системи, у першу чергу, 

зміни відбуваються в морфології і фізіології головного мозку. 

Особливості навчання дошкільників ІМ полягають у тому, що у процесі 

навчання діти не вивчають складових частин незнайомої для них мови, а одразу 
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опановують її як засіб спілкування, імітуючи мову. Як справедливо зазначає 

українська дослідниця Т. Шкваріна, через спілкування і мовленнєву діяльність 

дитина розвивається, виховується, пізнає світ і себе, тобто опановує все те 

духовне багатство, яке може дати їй процес іншомовної освіти. Залучення до 

вивчення ІМ у цьому віці може вважатися підготовчим етапом до навчання у 

школі, що, в свою чергу, вимагає збереження наступності і партнерства в роботі 

ДНЗ і ЗНЗ. 

Основним національним підручником з теорії навчання англійської мови 

дошкільників є підручник Н. Барбелко [1]. Основним національним 

підручником з практики викладання англійської мови для дошкільників є 

підручник  

Т. Шкваріної [2]. На сьогодні основною програмою навчання англійської мови 

дітей дошкільного віку під грифом Міністерства освіти і науки України є 

програма «Англійська мова для дітей дошкільного віку (програма, методичні 

рекомендації)», створена Т. Шкваріною [3]. Програма є складовою навчально-

методичного комплексу для здійснення дошкільної іншомовної освіти й 

укладена з дотриманням усіх вимог щодо цього документу (орієнтація на 

реального споживача), враховує сучасні досягнення лінгводидактики і теорії 

дошкільної освіти. У ній запропонована концепція і зміст орієнтовної програми, 

здійснено розподіл програмового матеріалу між заняттями.  

Тож, як показує практика, є всі підстави стверджувати, що вивчення 

іноземної мови необхідно починати з дошкільного віку. 
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ВИКОРИСТАННЯ ФЛЕШ-КАРТОК ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

Кравченко Н.М. (Харків) 

 

Модернізація сучасного освітнього процесу пов’язується із піднесенням 

рівня володіння іноземними мовами на якісно новий рівень. У зв’язку із цим 

особливої актуальності у методиці навчання іноземної мови набуває проблема 

формування іншомовної комунікативної компетенції учнів, основу якої складає 

лексична база учнів та вміння оперувати нею. Засвоєння лексичної складової 

іншомовного спілкування завжди визначалося стрижневим компонентом 

навчання мови. Неможливо вивчати мову не знаючи слів. Правильне вживання 

лексики та насичений словниковий запас це – ключ до вільного іншомовного 

спілкування. Як відомо, лексичний аспект є одним із найбільш складних 

аспектів теорії і практики вивчення іноземних мов. Під лексичною 

компетенцією розуміють лексичні знання, а також здатність використовувати 

мовний словниковий запас у мовленні: усному та писемному [1, с. 230]. За 

Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти під лексичною 

компетентністю розуміється «знання і здатність використовувати мовний 

словниковий запас» [2, с. 7]. 

У роботі над лексикою традиційно виділяють три основні етапи: 1) 

ознайомлення; 2) первинне закріплення; 3) розвиток умінь використання 

лексичних одиниць у різних видах мовленнєвої діяльності. 

У молодших школярів віковою особливістю є  наочно-дієве та наочно-

образне мислення (все що вивчаємо, необхідно побачити і доторкнутися). В цей 

період відбувається активне освоєння учбової діяльності. Починають 

розвиватися довільна увага і пам'ять. Але для тривалої концентрації дитині 

потрібна зовнішня допомога: цікаві картинки, звукові сигнали, ігрові ситуації 

[3].  
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Враховуючи вище наведені психологічні особливості дітей, необхідно 

наголосити на доцільності використання флеш-карток при роботі над 

формуванням лексичної компетенції учнів. Флеш-картки допомагають ввести 

слово на етапі ознайомлення, виконати ряд вправ на етапі первинного 

закріплення і розвивати уміння використовувати лексичні одиниці у різних 

видах мовленнєвої діяльності. 

У дітей молодшого шкільного віку найбільш мотивованою діяльністю є 

гра. У грі дитина живе, отримує емоційне задоволення, через неї пізнає світ і 

себе в ньому. До того ж гра створює позитивну психолого-педагогічну 

атмосферу в класі, що допомагає швидше і легше сприйняти і опрацювати 

навчальний матеріал.   Захопившись грою, діти не помічають, що навчаються.  

За допомогою флеш-карток можна виконувати велику кількість вправ у 

формі гри:  

1. Презентація нових лексичних одиниць за допомогою флеш-карток : 

малюнки і слова. 

2. Опрацювання лексичного матеріалу і робота над читанням за 

допомогою флеш-карток : 

 “Matching” – з’єднати малюнок і відповідне йому слово на дошці. 

 Кожен учень має однаковий комплект карток із словами. Учитель 

називає слово, учні знаходять і показують це слово.  

 Клас ділиться на дві команди. Одна команда одержує картки із 

словами, інша – картки з малюнками. Учні першої команди по-черзі 

показують і називають слова, учні другої команди знаходять 

назване слово і показують картку з ним. 

 Гра “Cross ( x ) and tick ( v )”. До дошки викликаються два учні і 

одержують кожен свій знак: один учень – “x”, другий  – “v”. Інші 

учні класу по черзі називають будь-які слова, представлені на 

флеш-картках, прикріплених на дошці. Той, хто першим знайде 

назване слово, ставить біля нього свій значок. Виграє той, хто 

знайшов більше слів і першим їх відмітив. 
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 Гра “Sleep”. Учитель каже учням “Sleep!”, і вони закривають очі. В 

цей час учитель прибирає з дошки одну з флеш-карток і говорить: 

“Wake up!”. Учні відкривають очі і називають слово, що зникло. 

Також можна запропонувати учням записати це слово на дошці і в 

зошитах. 

 Гра «Лото». Учитель вибирає декілька флеш-карток  і прикріплює 

їх на зворотньому боці дошки. Учні записують в зошитах таку ж 

кількість слів. Потім вони відгадують слова, які заховав учитель, 

запитуючи: “Is it … ?”. Ті слова, які збіглися зі словами учителя, 

діти викреслюють. Виграє той, хто викреслив найбільшу кількість 

слів. 
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ПСИХОКОРЕКЦІЯ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ ШКОЛЯРІВ 

ІГРОВИМИ МЕТОДАМИ 

Красникова О.В. (Харків) 

 

Без гри немає і не може бути повноцінного 

розумового розвитку. Гра – це величезне світле вікно, 

через яке в духовний світ дитини вливається живлющий 

потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра – це 

іскра, що запалює вогник допитливості. 

                                             В. Сухомлинський 

Дана тема є актуальною ,як для психологів, так і для батьків школярів та 

вчителів англійської мови. Доведено,що для ефективного розвитку емоційної 

сфери дітей необхідно забезпечити певні умови. Серед них:створення 
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позитивно-емоційної атмосфери в групі шкільного навчального 

закладу;наявність позитивних емоційних стимулів у навчально-виховному 

процесі. 

Бурхливий темп соціальних змін сьогодення поставив перед психологією 

актуальне і проблемне питання соціально-емоційного розвитку дітей шкільного 

віку,що полягає у поступовому опануванні нею соціокультурних досягнень 

суспільства. Проблема розвитку емоційної сфери дітей та її особливостей у 

період дитинства є актуальною як у теоретичному,так суто прикладному 

аспектах. 

Відомий вітчизняний психолог В.В.Зіньківський писав: «Психічна 

організація дитинства виключно прекрасна,і цією красою і грацією своєї 

дитинство забов`язана тієї безпосередності ,коріння якої лежить у переважному 

розвитку емоційної сфери». В.В.Зінківській підкреслює. Що однією з умов 

виникнення у школярів складних емоцій є взаємозв’язок і взаємозалежність 

емоційних і пізнавальних процесів .Так емоційна забарвленість – одна з умов 

що визначає довільну увагу та здатність запам’ятовувати. 

Гра – провідний тип діяльності школяра. Гра поряд із працею й 

навчанням - один з основних видів діяльності людини, дивний феномен нашого 

існування. Гра як феномен культури навчає, виховує, розвиває, соціалізує, 

розважає, дає відпочинок. «У грі виявляється характер дитини, його погляди на 

життя, його ідеали. Самі того не усвідомлюючи, діти в процесі гри 

наближаються до рішення складних життєвих проблем». 

К.Д. Ушинський, автор теорії духовного розвитку дитини у грі, уперше 

висунув ідею про використання гри в загальній системі виховання, у справі 

підготовки дитини через гру до трудової діяльності. Він стверджував, що у грі 

об’єднуються одночасне прагнення, відчуття і уявлення . 

За визначенням, “гра – це вид діяльності в умовах ситуацій, спрямованих 

на відтворення і засвоєння суспільного досвіду, у якому складається й 

удосконалюється самоврядування поводженням”. 

У людській практиці рольова гра виконує такі функції : 
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o розважальну (це основна функція гри - розважити, надихнути, 

викликати інтерес); 

o комунікативну: освоєння діалектики спілкування; 

o самореалізації у грі; 

o терапевтичну: подолання різних труднощів, що виникають в інших 

видах життєдіяльності; 

o діагностичну: виявлення відхилень від нормативної поведінки, 

самопізнання в процесі гри; 

o корекційну: внесення позитивних змін у структуру особистісних 

показників; 

o соціалізації: включення в систему суспільних відносин, засвоєння 

норм. 

Згідно з Артемовим В.А., Філатовим В.М., Яцковською Г.В., рольові ігри 

мають чотири головні риси: 

3. вільна розвиваюча діяльність, що починається лише за бажанням 

дитини, заради задоволення від самого процесу діяльності 

(процедурне задоволення); 

4. творчий, значною мірою імпровізаційний, дуже активний характер цієї 

діяльності («поле творчості»); 

5. емоційна піднесеність діяльності, емоційна напруга; 

6. наявність прямих чи непрямих правил, що відбивають зміст гри, 

логічну послідовність її розвитку. 

Таким чином, рольова гра додає навчальному спілкуванню комунікативну 

спрямованість, зміцнює мотивацію вивчення іноземної мови і значно підвищує 

якість оволодіння нею. 

Рольова гра – могутній фактор психологічної адаптації дитини в новому 

мовному просторі, що може вирішити проблему природного ненасильницького 

впровадження іноземної мови у світ дитини. 

Розвинута сфера емоцій , почуттів дає змогу людині набувати власного 

досвіду пізнання соціального та предметного оточення. Сучасна психологія 
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розглядає ігрові методи, як одну з найбільш ефективних засобів психокорекції 

школярів. 

 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИКЛАДАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ 

НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ 

Кривенко В.П. (Харків) 

 

Робочий навчальний план підготовки магістрів на факультеті іноземних 

мов передбачає не тільки вивчення та практично вільне володіння другою 

іноземною мовою, але й засвоєння теоретичних засад відповідної мови при 

вивченні курсу «Загальної теорії другої іноземної мови», який складається з 

лексикології, теоретичної граматики та стилістики другої іноземної мови. 

Необхідність викладання такого теоретичного курсу обумовлена тим, що 

магістри з напряму «Філологія» отримують кваліфікацію викладача з двох 

іноземних мов з правом викладання у вищих навчальних закладах України. 

Слід зазначити, що позначення «перша» та «друга» мова є досить умовним, 

тому що загальна кількість годин на кожну з мов є майже однаковою. Зазвичай 

студенти, які вивчають англійську мову як першу, обирають німецьку мову як 

другу. Тому при вивченні теоретичної граматики німецької мови як складової 

частини курсу «Загальної теорії другої іноземної мови» найбільш прийнятним є 

метод порівняння та зіставлення німецької та англійської мов. На нашу думку, 

доцільним є зосередження уваги студентів як на схожості деяких граматичних 

категорій, так і на їх відмінності. Наприклад, при вивченні граматичних 

категорій іменника в німецькій мові категорія означеності / неозначеності є 

найбільш подібною за значенням до такої ж категорії в англійській мові. 

Порівняй вживання артиклів в обох мовах : Die Erde dreht sich um die Sonne. – 

The Earth rotates around the Sun. Або : Im Raum ist so viel __ Sommerlicht. – There 

is so much __  sunlight in the room та So eine grelle Sonne. – Such a bright sunshine. 

Близькою граматичною категорією у німецького та англійського іменника є 

категорія числа в сенсі наявності форм множини, а не в сенсі подібності 

суфіксів при утворенні форм множини. При порівнянні можна звернути увагу 
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студентів на вживання внутрішньої та зовнішньої флексії : man – men та Mann – 

Männer або Gans – Gänse та goose – geese, Maus – Mäuse та mouse –  mice; на 

явище суплетивізму : Mensch / Mann – Leute та man – people, а також на таку 

групу іменників, які мають назву Singulariatantum та Pluraliatantum. Вивчення 

граматичних категорій іменника, на нашу думку, можна продовжити з вивчення 

категорії відмінку, яка є більш віддаленою в англійській мові та яка 

утворюється в німецькій мові на базі чотирьохчленної опозиції, а в англійській 

мові на базі двочленної опозиції : Nominativ, Dativ, Akkusativ – у німецькій 

мові, прямий та непрямий відмінок в англійській мові. Завершити вивчення 

граматичних категорій іменника пропонується категорією роду як найбільш 

віддаленою категорією в англійській мові через те, що в німецькій мові 

категорія роду є граматичною категорією, а в англійській – лексичною 

категорією, яка базується на біологічному роді.  

Найбільш «привабливою» темою у сенсі зіставлення з англійською 

мовою, на нашу думку, є тема «Дієслово та його граматичні категорії», а саме 

дві граматичні категорії : категорія стану та категорія часу (або темпоральна 

парадигма). При поясненні функціонування форм пасивного стану слід 

звернути увагу студентів на співпадання утворення в німецькій мові так званого 

«пасива стану» (Zustandspassiv) за допомогою дієслова «sein» та англійського 

пасивного стану, який також утворюється за допомогою дієслова «to be», але 

при цьому обов’язково необхідно підкреслити відмінність у значенні та 

вживанні цих форм.  

Дуже багато матеріалу для порівняння та зіставлення з англійською 

мовою дає аналіз функціонування форм часу, їх синтагматичних та 

парадигматичних значень тощо. На прикладі утворення та вживання німецького 

перфекта та англійського Present Perfect можна дуже наочно проілюструвати 

подібність утворення цих форм та значні розбіжності у їх вживанні, коли 

німецькою мовою можна сказати «Ich habe das gestern gemacht», а наявність у 

реченні обставини часу «yesterday» (нім. gestern) унеможливлює вживання в 

англійській мові Present Perfect. Подібний аналіз можна проводити з усіма 

формами часу, особливо з точки зору категорії «Aktionsart» в німецькій мові та 
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форм часу груп Indefinite, Perfect та Continuous в англійській мові, що може 

бути темою подальших досліджень.  

 

ЗЛОЧИННЕ МИСЛЕННЯ У РОМАНІ ІНГРІД НОЛЛЬ «АПТЕКАРКА» 

Криворучко С.К. (Харків) 

 

У світову літературу німецька письменниця Інґрід Нолль 1935 р. н. 

увійшла на початку 90-х рр. ХХ ст. У романі «Аптекарка» 1994 р. письменниця 

у специфічних характерах героїв та незвичайних – злочинних сюжетних 

обставинах – розкриває етичні проблеми через співвідношення топосу «дому» і 

настроїв «насильництва». 

Підсвідомо І. Нолль розвиває ідеї С. де Бовуар у романі «Аптекарка», 

створює художній образ жінки, яка заради мети мати «дім», скоїла безліч 

вбивств. Головна героїня – добропорядна німкеня: фармацевт, у прагненні мати 

родину і дітей, що оточуються матеріальним набором заможної людини 

(будинок, сад, машини), скоює ряд вбивств. Будинок у романі набуває 

сакральності, стає приводом для смертей, метою – бажання ним володіти. У 

свідомості героїні будинок розкривається у концепті «дім» – художній простір 

жіночого існування. 

Письменниця у підсвідоме Елли вводить злочинну константу вбивці. 

Попри зовні витримані загальноприйняті стандарти – гарна фармацевтична 

освіта, перспектива наукової діяльності (пише дисертацією), пристойна робота і 

заробітна платня, добрі побутові умови – героїня не приймає  загальноприйняті 

суспільні норми: «… мене – зовні таку зразково-показову, таку шляхетну пай-

дівчинку – як магнітом притягує все, що лежить за межами буржуазної 

доброчинності» [2, с. 34]. Однак зовнішня респектабельність відволікає увагу 

спільноти від злочинної суті характеру аптекарки: своє перше вбивство героїня 

скоює ще у школі, у підлітковому віці. Смерть однокласника, як і смерті інших 

людей, сходить їй з рук, оскільки героїню не можна звинуватити, немає ніяких 

доказів, а є лише підозри. Елла спілкується із «… покидьками суспільства, 

бомжами…» [2, с. 33], її ваблять «… усілякі вигнанці, хворі та невротики» [2, с. 
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33]. У конфлікті чоловік / жінка (який С. де Бовуар виокремлює як 

сенсоутворюючий, що впливає на специфіку топосу дому у жіночому 

світосприйнятті) І. Нолль розкриває насильницькі настрої героїв, які 

огортаються навколо «дому». Для жінки цей «дім» є світом існування (як 

підкреслює  

С. де Бовуар), а для чоловіка – спадщиною, якої треба позбутися, щоб 

оволодіти свободою. У романі «Аптекарка» І. Нолль розвиває конфлікт чоловік 

/ жінка на прикладі стосунків багатьох героїв. Лєвін (коханий, що з часом стає 

чоловіком Елли) на початку роману зображується як «нормальний парубок» [2, 

с. 35], «цілком правильний» [2, с. 35], за фахом стоматолог, із гарної родини, 

заможний. Однак, саме Лєвін приносить Еллі коштовності своєї бабусі, які він у 

неї вкрав: «… у мене не повернувся язик всерйоз відчитати Лєвіна, коли він 

приніс мені коштовності своєї бабусі… Врешті-решт я теж багато для нього 

роблю, витрачаю на нього гроші, піклуюсь про його інтереси. Столове срібло і 

бабусини золоті прикраси – це його знаки кохання» [2, с. 41]. У коханні Елли до 

Лєвіна І. Нолль розкриває неоднозначність цивільного шлюбу, в якому жінка 

вважає себе дружиною, а чоловік – вільним і безвідповідальним. Таким чином, 

«дім» створюється авторкою у підсвідомому героїні як абстрактна мрія, а не 

лише як матеріальна будівля.  

І. Нолль зображує розчарування жінки, оманливість і нездійсненність 

свободи, якої не існує, та якої не хочеться. Письменниця переводить кару у не 

земний вимір, а духовно-етичний. Елла отримує «дім» ціною вбивства людини, 

за що у майбутньому цей «дім» пропитується зрадами, вбивствами, пожежею. 

Отже І. Нолль у романі «Аптекарка» намагається переосмислити етичні і 

матеріальні цінності, і дає незвичайну інтерпретацію категорій «дім», «родина», 

«злочин», «жінка», підводячи до неоднозначності речей і подій, розкриваючи 

обидві сторони медалі. 
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Бовуар; [пер. с франц. В. Колядко, А. А. Сабашникова, И. Малахова, Е. 

Орлова]. – М. : Алгоритм, 2008. – 240 с. 

 

НОВІ ТЕНДЕНЦІІ В СЛОВОТВОРЧІЙ СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ 

ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВІ 

Кузнецова Л.Є. (Харків) 

 

Словотвір – один з компонентів загальної системи мови, є одним з 

найважливіших джерел поповнення лексичного запасу французької мови. 

Вчення про словотворення в даний час являє собою самостійний розділ 

мовознавства». Наявні спільні дослідження словотворення, зокрема у 

французькій мові, мають на меті опис інвентаря словотворчих моделей і типів, 

засобів словотворення та їх функції. При цьому, звичайно,більш-менш 

зрозуміло прорисовуються теоретичні концепції авторів. Якщо в наукових 

дослідженнях XIX століття і першої половини XX століття домінувало 

історичний напрямок, то сучасні роботи прагнуть перш за все до синхронного 

опису словотворення сучасної французької мови. 

Для того, щоб знати, як утворюються нові слова у французькій мові, 

потрібно попередньо ознайомитися з деякими найважливішими поняттями 

словотворення. 

До самим основним і найбільш продуктивним способам словотворення 

належать такі:  

1- Суфіксація: нова ЛО виникає в результаті додавання суфікса до певної 

основі: franche-ment, accі s-sible.  

2- Префіксація: нова ЛО виникає в результаті додавання префікса до 

вихідного слова: re - venir.  

3- Конверсія: нове слово утворюється шляхом переходу вихідної ЛО  в 

іншу частину мови: pе riodique - la pе riodique.  

4- Складання - це спосіб утворення нової ЛО з двох окремих слів: jupe-

culotte.  
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5- Абревіація - спосіб словотворення на базі поєднання слів або (рідше) 

одного слова шляхом скорочення вихідних слів: URSS, ONU, hebdo.  

Різні дослідження показують, що абревіація вважається одним з найбільш 

широко поширених і продуктивних способів словотвору в сучасній 

французькій мові.  

Мета роботи – провести аналіз словотворчої системи французької мови та 

виявити нові тенденції в утворенні нових слів. 

Поставлена мета конкретизується в наступних завданнях: 

1. ознайомитися з основними поняттями словотворення; 

2. розглянути морфологічні способи словотворення; 

3. визначити свою позицію щодо тези про існування у французькій мові 

двох словотворчих систем; 

4. вивчити нові словотворчі моделі і типи; 

5. вивчити телескопи як активний спосіб поповнення лексики; 

Матеріалом дослідження послужили періодичні видання французької 

преси: журнали "L'Express", "Le Point", газети "L'Humanitй", "Le Monde". 

Проблемами словотворення французької мови займалися як зарубіжні, так і 

вітчизняні вчені: Ж. Дюбуа, А. Доза, Ш. Баллі, І. А.  Цибова, З. М. Левит,  

С. В. Райлян, Е. А. Халіфман, О. В. Раєвська, М.Д. Степанова.  

У першому розділі розглядається мова як система, основні поняття 

словотворення, морфологічні способи словотворення, а саме суфіксація, 

префіксація, словоскладання і лексікалізація, конверсія, запозичення, 

аббревіація, а також проблема існування паралельних словотворчих систем. 

У другому розділі розглядаються нові словотворчі моделі і типи, 

телескопи як один з активних способів словотворення сучасної французької 

мови, вплив інтернету на неологічні процеси у французькій мові. 

У заключній частині підводяться загальні підсумки дослідження з цієї 

темі у відповідності з поставленими завданнями. 

Теоретична значущість роботи полягає в поданні нових тенденцій 

утворення нових лексичних одиниць французької мови. 
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Практична цінність полягає в можливості застосувати матеріал 

дослідження з даної теми на уроках і спецкурсах з французької мови, а також 

цей матеріал може бути використаний як доповіді для учнів. 

 

РАБОТА С ГРАММАТИЧЕСКОЙ ТЕМОЙ «СТРАДАТЕЛЬНЫЙ ЗАЛОГ» 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

СО СТУДЕНТАМИ МЛАДШИХ КУРСОВ 

Кузьміна В. С., Іваніга О. В. (Харків) 

 

Опыт преподавания грамматики как студентам-филологам и 

переводчикам, так и студентам неязыковых вузов показывает, что одной из 

самых трудных для усвоения грамматических тем является пассивный залог 

(Passive Voice). В действительности, пассивный залог нечасто употребляется 

при устном общении, но довольно часто встречается в текстах научных статей, 

документах, отчетах и прочей деловой документации. Отсюда следует вывод, 

что студентам необходимо знать, как образуются пассивные формы глагола, и 

главное – когда они употребляются. При первом предъявлении этого 

грамматического явления не следует усложнять объяснение. Главное, чтобы 

студенты поняли «пассивность» пассивного залога: мы говорим о том, что 

сделано, а не о том, кто это сделал. Зачастую мы можем сообщить об одном и 

том же событии, используя активную или пассивную форму глагола, однако, в 

каждом случае сообщение будет восприниматься по-разному. Например, 

рассмотрим два предложения. 

The dog has eaten our dinner. 

Our dinner has been eaten by the dog. 

В первом предложении мы рассказываем о том, что сделала собака, а во 

втором нам больше интересует судьба нашего обеда. 

С целью облегчения усвоения пассивных форм глагола мы предлагаем 

обратить внимание студентов на следующие важные моменты. 
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1. Пассивный залог в основном употребляется тогда, 

когда мы не знаем, или нам все равно, кто осуществил действие, или когда мы 

не хотим говорить об этом по какой-то причине. Например,  

The bank was robbed twice last year. (Нам неизвестно, кто ограбил банк). 

Look, the hall has been cleaned at last. (Нам все равно, ктго убрал зал). 

Mary wasn’t invited to the party. (Мы не хотим объяснять, кто и почему не 

пригласил ее). 

2. Однако, следует объяснить студентам и тот факт, что 

мы можем упомянуть того, кто выполнил действия, если это новая важная 

информация, и мы хотим выделить ее. Например,  

The Eiffel Tower was designed by Alexander Eiffel for the Paris exposition in 

1889. Today it is recognized by people all over the world. 

3. Пассивный залог так же обычно употребляется, когда 

речь идет о чем-то общепринятом или когда мы имеем дело с официальным 

сообщением. Например,  

It is said that the more people eat, the more they want to eat. 

It was reported that the government’s position was unstable. 

В рамках данной статьи мы рассмотрели лишь некоторые вопросы, 

касающиеся данной темы. Вывод, к которому следует подвести студентов на 

начальном этапе работы следующий: пассивный залог не является 

альтернативой активному. Речь не идет о выборе между ними по собственному 

желанию. Пассив выполняет свою роль, а не заменяет активный залог. Выбирая 

какую именно грамматическую форму использовать, необходимо учитывать 

вышеупомянутые правила. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Курек Т.Г., Остроумова Н.Г. (Харьков) 

 

Сегодня благодаря технологиям существует множество способов 

улучшить процесс усвоения лексики и грамматики английского языка. Не 

секрет, что практика онлайн обучения достаточно быстро распространяется. 

Появилось множество электронных ресурсов и, соответственно, технологий. 

Одной из  таких технологий можно назвать смешанное обучение (Blended 

Learning) и ее модель «Перевёрнутый класс» (Flipped Classroom). Эта модель 

позволяет более эффективно использовать время урока в случае изучения 

теоретических тем, потому как до урока учащимся предлагается разобраться с 

ключевыми моментами грамматики и лексических единиц при помощи видео и 

презентаций. На уроке уже меньше времени необходимо на разбор нового, 

только обсуждаются примеры и проверяются тестовые задания, а также 

организуются упражнения, в которых каждая грамматическая структура может 

быть применена, что в свою очередь позволяет сделать урок приближённым к 

жизненным реалиям.  

Так, ученикам старших классов нашей гимназии предлагается 

самостоятельно, онлайн, выработать значения фразовых глаголов и условных 

предложений смешанного типа в заданиях, размещенных на блоге учителя в 

виде коротких видеосюжетов (http://easyengl14.blogspot.com/). В конце 

теоретического блока учащиеся выполняют небольшие тестовые задания. А на 

уроках организуется активное обсуждение проблем, уточняются ключевые 

вопросы, а также организуется отработка грамматических и лексических 

навыков и практическое применение предложений в сослагательном 

наклонении. В частности, предлагается написать письмо другу, высказав 

сожаление о том, что встреча не состоялась. Или помечтать о том, что было бы, 

если бы учащиеся выиграли грант на обучение в Лондоне. Таким образом, 

формальное объяснение нового материла по грамматике и лексике как 

обязательного элемента урока «отмирает», заменяется просмотром видео и 
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анализом примеров  из домашней работы. Серия уроков в таком формате 

показала, что такая домашняя работа обеспечивает познавательную 

деятельность, ориентированную на получение практического опыта.  

Одним из способов пополнения словарного запаса учащимися старших 

классов является чтение разных текстов, в том числе и в формате ЗНО. 

Учащиеся старших классов были замотивированы на поиск фразовых глаголов 

в текстах. Однако следующий этап отработки этих глаголов – презентации в 

программах “PowerPoint” и “Presentation Tube Recorder” – служил мотивацией к 

их применению в письменных сообщениях, с опорой на зрительное, слуховое 

восприятие и эффект повторения, так как фильм можно было прослушать много 

раз. Был, таким образом, сделан акцент на то, чтобы избегать запоминание 

лексики и грамматических структур: а) фокусируя внимание исключительно на 

запоминании определённого слова без примера; б) посредством длинного 

перечня слов. Опора на зрение, слух и многоразовое повторение дают свои 

результаты в изучении иностранного языка.  

Подводя итоги выше сказанному, можно отметить, что такая модель 

смешанного обучения, при условии, что у школьников обязательно имеется ПК 

с выходом в Интернет, оказывается востребованной не только в классе с 

повышенной мотивацией (в нашем случае в некоторых группах наблюдалось 

иногда полное отсутствие таковой). Если на начальном этапе работы решалась 

проблема обратной связи учителя с классом, то в ходе систематической работы 

с такой технологией у учащихся пробудилась активность к познавательной 

деятельности. Стимулами к активизации познавательной активности  

послужили разноуровневое оценивание презентаций, наличие 

соревновательности, практическое применение лексики и грамматики в жизни,  

творческие задания, в основном письменные ситуации в формате ЗНО, учёт 

индивидуального уровня усвоение материала каждым учеником с присущей 

ему скоростью восприятия. 
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ICEBREAKER ЯК ЕФЕКТИВНА ТЕХНІКА 

НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Курницька Н.М., Бєлік Ю.Б. (Харків) 

 

Гра – “льодокол” ( від англ. “іcebreaker” – “розривати лід”) – це техніка, 

метою якої є спонукання учнів та студентів до спілкування. Гра-

“льодокол”проводиться на початку заняття та триває 5-15 хвилин. Такий вид 

ігор можна проводити і в парах, і в малих групах, що складається з 3-5 

студентів, а також всередині групи загалом. 

Метою такого виду ігор зазвичай є: 

- знайомство викладача з учнями; 

- організація знайомства всередині студентської групи; 

- створення доброзичливої атмосфери в аудиторії; 

- організація робочої взаємодії між студентами; 

- практика усного мовлення. 

Слід також зазначити універсальність цієї техніки: викладачі 

застосовують її в групах будь-якого віку та рівня володіння мовою. Також, за 

потреби “льодокол” допомагає опрацювати лексико-граматичний матеріал, що 

вивчався попередньо. На практиці можливе застосування видів цієї техніки, 

адаптованих  до професійного спрямування. 

Нижче наведенідеякі приклади “айсбрейкерів”: 

1 . Fact or Fiction? ( Правда чи вигадка?) 

Студенти пишуть три речення, в яких надають інформацію про себе. Два 

речення правдиві. Третє – вигадка. Мета групи – знайти вигадку та 

обґрунтувати свій вибір.  

Ефективною є модифікація цієї гри, що знайшла застосування на фізико-

енергетичному факультеті та користується популярністю серед студентів цього 

факультету: викладач або студенти надають цікаву інформацію з життя відомих 
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вчених або про курйозні наукові випадки. Завдання – знайти вигадку та 

пояснити свій вибір. 

2. Thequestionnaire (“Анкета”) 

Студентам пропонується список питань ( зазвичай від 3 до 20), робота 

проводиться у змінних парах. Студенти ставлять питання та відповідають на 

них, а потім доповідають отриману інформацію усьому класу.  

Ось декілька питань, що можуть бути використані: 

1. If you had a timemachine that would work only once, what point in the 

Future of in history would you visit? 

2. If you could go anywhere in the world, where would you go? 

3. If you HAD to give up one of your senses (hearing, seeing, feeling, smelling, 

tasting) which would it be and why? 

4. If you were an animal, what would you be and why? 

Крім основних завдань, така гра допомагає закріпити граматичний 

матеріал – умовний стан. 

3.Supermarket – завдання виконується ланцюжком. Перший студент 

називає предмет, що починається на літеру “a”, який можна придбати у 

супермаркеті, наступний студент називає попереднє речення та надає власне зі 

словом, що починається на літеру “b”. Гра продовжуються до останньої літери 

абетки. Ця гра тренує між іншим словниковий запас студентів. 

4. Once Upon a Time – викладач надає тему чи жанр історії, яку мають 

скласти студенти по черзі (a detective story, a horror story, a love story,a science 

fiction story). Кожен студент надає одне речення. Існує кілька варіацій цієї гри в 

залежності від мети та рівня групи. 

Існує велика кількість видів даних ігор, які являють собою активний 

метод навчання, націлений на  покращення комунікації між викладачем та 

студентською групою, а також між учасникамисамої групи. Популярними їх 

робить універсальність та корисність під час процесу вивчення іноземної мови. 
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ПІДВИЩЕННЯ ФУНКЦІЇ МОТИВАЦІЇ НА УРОКАХ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 

Курчик О.П., Репецька Г.В. (Люботин) 

 

Мова є найважливішим засобом людського спілкування, без якого 

неможливі існування й розвиток успішного людського суспільства. Жодний 

фахівець не може обійтись сьогодні без вміння спілкуватися іноземною мовою. 

Тому найважливішим завданням  у навчальних середніх закладах є зацікавити 

учнів розпочинаючи  з початкової школи вивчати іноземні мови. Іншою мовою, 

найважливішим  компонентом у структурі учбової діяльності є мотивація, 

тобто спонукання до отримання знань, умінь та навичок. 

Мотивація – це інтереси, потреби, прагнення, емоції, переконання, ідеали, 

установки, які спонукають учнів до діяльності. Мотивація сприяє появі в учнів 

навчальної ініціативи й любові до навчання, спонукає їх діяти з максимальною 

енергією в різних навчальних ситуаціях. 

Завдяки спостереженням можна запевнити, що підвищується мотивація 

через: 

- залучення учнів до самостійної роботи на уроці, використання методу 

проектів; 

- проблемність завдань та ситуацій, використання методів та прийомів 

критичного мислення; 

- контроль знань, умінь і навичок; 

- використання пізнавальних ігор; 

- вивчення країнознавчого матеріалу; 

- доброзичливе ставлення до учнів. 

Мотивація визначає ставлення учнів до вивчення предмету й забезпечує 

просування в оволодінні іноземними мовами. Якщо учням подобається 

говорити, читати, сприймати іноземні мови на слух, пізнавати нове, тоді можна 

стверджувати, що забезпечені умови для досягнення певних успіхів.  

Для вчителя перш за все важливо, виявити які мотиви у учнів вже 

сформовані, а які – ще ні та створити на уроці таке навчальне середовище, у 
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якому учні відчували б внутрішню потребу вчитися. Вчителю потрібно 

допомогти учням глибоко та цілісно пізнати важливість вивчення іноземних 

мов та в рамках класно-урочної системи підвищити ефективність навчального 

процесу, досягти високого інтелектуального розвитку. 

Особливу роль для підвищення функції мотивації має успішність учбової 

діяльності – запас і якість знань, способи, прийоми їх здобуття. [2, c. 159]. 

Застосування нестандартних сучасних методів та прийомів викладання 

іноземної мови значно підвищує мотивацію, а також робить навчальний процес 

цікавим та пізнавальним. 

Небайдужий викладач, застосовуючи власні педагогічні уміння та 

навички спілкування з учнями, використовує оригінальні прийоми викладання. 

В живій роботі з учнями на уроці зароджуються особисті оригінальні прийоми і 

методи викладання. 

Завдяки щоденній роботі досвідченого педагога на уроці при спілкуванні 

з учнями можна побачити плюси та мінуси традиційного навчання, додати 

власні прийоми, перевірити їх ефективність, внести корективи,  а потім 

застосовувати при викладанні іноземної мови. Різні форми колективної 

діяльності учнів на уроці відіграють значну роль у становленні мотивації 

навчання. Для її становлення велике значення має включення всіх учнів в 

активну навчальну роботу, тому що тільки в процесі діяльності може 

формуватися потрібна мотивація. Мотивація, в свою чергу, веде до бажання 

перемагати і до успіхів. 
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ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ 

МОВ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ: 

МЕНТАЛЬНИХ КАРТ З ЕЛЕМЕНТАМИ АЛГОРИТМИЗАЦІЇ 

ГРАМАТИЧНИХ ЯВИЩ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО МОВНОГО 

ПОРТФОЛІО  

Ланова А. М. (Харків) 

 

Впровадження інноваційних педагогічних технологій, як 

цілеспрямованих систем – умова виведення освіти України на рівень 

розвинутих країн світу. Можна виділити декілька видів педагогічних 

технологій: групові технології, що дають змогу диференціювати та 

індивідуалізувати процес навчання: технології індивідуалізації процесу 

навчання, такі як навчання на основі індивідуально-орієнтованого підходу і 

проектний метод; ігрові технології навчання; інтегровані технології: 

мультимедійні технології, мережеві технології: (електронна пошта, 

телеконференція); Європейське Мовне Портфоліо (ЄМП), ментальні карти. 

Європейське Мовне Портфоліо, як інструмент гуманістичного навчання 

іноземних мов, вимагає пріоритетної уваги до навчального змісту і методик, які 

формують уміння самостійно вчитися, критично мислити, здатність до 

самопізнання і самореалізації особистості у різних видах творчої діяльності. 

Перші технології ЄМП були розроблені в середині 90-х років у Швейцарії, 

Німеччині і Франції. В умовах об’єднаної Європи та процесів глобалізації світу 

ця технологія видається важливою для подальшої навчальної і професійної 

перспективи українських учнів та студентів [2, c. 5]. 

Ментальна карта реалізується у вигляді дерева схеми, на якій зображені 

слова, ідеї, завдання або інші поняття, пов'язані гілками, що відходять від 

центрального поняття або ідеї [1, с. 104]. Ця технологія була розроблена 

психологом Тоні Бьюзеном і є одним з інструментів управління особистими 

знаннями. Цю технологію також називають: «карта думок», «карта пам'яті», 

«асоціативна карта», «асоціативна діаграма» або «схема мислення», «кластер», 

«spider». 
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Ментальні карти та ЄМП дозволяють ефективно структурувати й 

обробляти інформацію, мислити, використовуючи творчий та інтелектуальний 

потенціал. 
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СТРАТЕГІЇ КОНСТРУЮВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ СИМЕТРІЇ У 

АМЕРИКАНСЬКОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ ВНЗ: 

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ  

Легейда А.В. (Харків) 

 

Це дослідження присвячується вивченню комунікативних стратегій 

побудови симетрії у американському педагогічному дискурсі. Дослідження 

зумовлене зростаючою зацікавленістю у соціопрагматичному аналізі 

інституційного дискурсу, що спрямований на поясненння зв'язків між 

мовленнєвою продукцією коммунікантів та низкою соціокультурних змінних, 

що характеризують комуніканта, як члена соціального інституту, певної 

етнокультури, тощо. Взаємозв'язок між соціокультурними факторами та 

мовленнєвою поведінкою індивідів можливо дослідити, зокрема, на прикладі 

побудови комунікативної симетрії у такому різновиді інституціонального 

дискурсу, як педагогічний. 

Об'єктом цього дослідження постають стратегії побудови комунікативної 

симетрії у дискурсі викладача вищих навчальних закладів США, чий аналіз 

базується на сучасному автентичному матеріалі (2005-2015). Предметом 

дослідження виступають комунікативно-прагматичні, соціокультурні та 

гендерні характеристики стратегій побудови комунікативної симетрії у 

педагогічному дискурсі викладача вищого навчального закладу США. Маємо за 

мету розглянути існуючі закономірності у функціонуванні стратегій побудови 

соціокомунікативної симетрії у педагогічному дискурсі викладача у процессі 
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реалізації різних видів академічної діяльності (academic events) у вищому 

навчальному закладі США. 

Нами було розглянуто різноманітні види організації академічного 

спілкування в американських навчальних закладах, проаналізовано якісну та 

кількісну репрезентацію стратегій побудови комунікативної симетрії у таких 

видах американського педагогічного дискурса як large lecture, small lecture, 

seminar, lab section, discussion section, dissertation defence, colloquim та advising 

session, та проведено гендерний аналіз симетрично-спрямованого дискурсу 

викладача ВНЗ. 

Порівняльна характеристика прагматичної орієнтації симетричних 

комунікативних стратегій у різних видах американського педагогічного 

дискурсу дозволяє зробити такі висновки: у педагогічному дискурсі тих видів 

академічної діяльності, що передбачають участь як представників 

професорсько-викладацького складу, так і студентів, спостерігається явно 

виражене превалювання симетрично-орієнтованих стратегій позитивної 

ввічливості (large lecture, small lecture, seminar, lab section, discussion section, 

dissertation defence), а в педагогічному дискурсі тих видів академічної 

діяльності, що потребує участь виключно професорсько-викладацького та 

аспірантського складу, спостерігається превалювання симетрично-орієнтованих 

стратегій негативної ввічливості (dissertation defence). Наведені факти 

пояснюються наміром встановити симетричні відносини спілкування викладача 

з аудиторією, в той час як використання симетрично-орієнтованих стратегій 

негативної ввічливості під час колоквіумів та захисту дисертацій пояснюється 

тим, що у цій ситуації мовець мусить фактично у буквальному значенні слова 

захищати себе від зазіхання на особисту недоторканність, тобто сберегати 

негативне лице.  

Гендерний аналіз дискурсу викладача в рамках кожного з видів 

академічної діяльності не продемонстрував явного превалювання позитивних 

чи негативних симетрично-орієнтованих стратегій ні в мовленні викладачів - 

жінок, ні викладачів - чоловіків, хоча слід зауважити, що жінки дещо частіше 

вдаються до симетрично-орієнтованих стратегій негативної ввічливості. 
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VOCABULARY ACQUISITION IN LANGUAGE LEARNING 

Legutska O.I. (Kharkiv) 

 

Speaking of the importance of vocabulary acquisition, it would be appropriate 

to mention the statement written by a famous Australian linguist, David Wilkins: 

“Without grammar very little can be conveyed, without vocabulary – nothing can be 

conveyed.” Without knowing sufficient vocabulary, language learners cannot 

understand others and express their opinions. Even if they are not acquainted with the 

main grammar constructions, knowing words they can usually manage to 

communicate somehow and to be understood by others. 

There are three important aspects a teacher needs to mention and focus on: 

form, meaning, and use. Thus, context is the integral component of vocabulary 

learning. The point is that the meaning of words changes depending on the context 

that’s why it is desirable to present words in their typical contexts, mention their 

collocations, and syntactic environments for productive learning.  

One of the main problems students face is forgetting the words they have 

learnt. Scholars distinguish between two major categories of memory: short-term 

memory and long-term memory. Short term memory is where things are stored in 

mind in an active, readily available state for a short period of time. This way it is 

limited in both capacity and duration. Long-term memory is intended for things that 

we want to “keep” for a long period of time.  

There are various methods for commiting words to long-term memory. One of 

the popular ways is repetition, which implies bringing the language back over time 

and at spaced intervals so that it gradually becomes part of our students’ language 

store. Another method is imaging. Visualized words are more memorable than words 

that don’t immediately evoke a picture. Teachers often resort to spacing that suggests 

distributing memory work across a period of time rather than massing it together in a 

single block. 
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Thus, it is very important to encourage an enthusiasm for vocabulary 

acquisition and provide learners with the strategies for self-directed learning, in other 

words, they need to be actively involved in the learning of new words. 
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МЕТОД ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК  СРЕДСТВО 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ 

НЕЯЗЫКОВОГО ФАКУЛЬТЕТА 

Ленкова Л.А. (Гродно, Беларусь) 

 

Перед преподавателем ВУЗа стоят задачи нравственного и духовного 

развития студентов, формирования положительной мотивации, развития 

познавательных интересов, потребности к самообразованию и саморазвитию. 

Мощным стимулом повышения мотивации в изучении иностранных языков 

студентов неязыковых факультетов может стать проектная работа. Метод 

проектов является одним из самых эффективных методик преподавания 

иностранному языку. Данный метод не является новым в педагогике, он был 

разработан еще в 20-е годы XX-го века в США в контексте философско-

педагогической концепции Джона Дьюи и остаётся актуальным в наши дни. 

Спецификой метода проектов является возможность строить процесс обучения 

на активной основе, стимулировать в обучающихся их личную 

заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и должны 

пригодиться им в жизни. Метод проектов относится к проблемным методам, в 

нем используются все лучшие идеи современной методики преподавания 

иностранных языков. К ним относятся, прежде всего, разнообразие, 

проблемность, учение с удовольствием, так называемый, эгофактор.  

Актуальность использования метода проектов можно объяснить тем, что 

он способствует не только успешному освоению материала, но и развивает у 

студентов творческий потенциал, умение систематизировать полученные 

знания [1, с. 161]. 
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Цель проектов содействовать самостоятельности, умению логически 

мыслить, видеть проблемы и принимать решения, способствовать 

формированию системы знаний и умений, которые воплощаются в конечный 

интеллектуальный продукт. Китайская мудрость гласит: «Дай мне действовать 

самому – и я научусь». Работа над проектом – процесс творческий. Проект дает 

студентам возможность выразить свои собственные идеи в удобной для них 

творчески продуманной форме: проведение интервью и исследований, 

составление планов посещения различных мест, видеорепортажи изготовление 

коллажей, афиш и объявленийи многое другое. Тема проекта должна не только 

входить в общий контекст обучения языку, но и быть достаточно интересной 

для студентов. Выбор темы проектной работы очень важен, так как именно 

тема проекта может определить успешность и результативность проектной 

работы в целом. 

В курсе изучения иностранного языка для будущих юристов метод 

проектов может быть использован в рамках практически любой темы. Так 

студентам специальности «Правоведение» могут быть предложены следующие 

темы для проектов: «Карательные заведения г. Гродно», «Тюрьмы разных стран 

мира», «Нужен ли институт присяжных в Беларуси?», «Смертная казнь в 

РеспубликеБеларусь», «Преступления века», «Похищение картины «Мона Лиза 

Джоконда»» и др. Данные проекты реализуют культурные, лингвистические и 

специфические цели обучения иностранному языку. Положительным моментом 

использования проектной методики при обучении иностранному языку 

будущих юристов является то, что данная методика дает возможность 

студентам использовать более обширный, чем предусмотренный 

программойматериал. У студентов развивается познавательный интерес и 

развиваются навыки самостоятельной работы. 

Проект – это новая образовательная технология, которая позволяет 

решать задачи личностно-ориентированного подхода в обучении. 
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USING ROLE PLAYS AS A CONVERSATION TECHNIQUE 

IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

Lieshnova N., Pavlova L. (Kharkiv, Ukraine), 

Strikauskas Y. (Lima, Peru) 

 

Currently specialists are supposed to meet various requirements which increase 

year after year and include not only high level of professional knowledge and skills 

but also a good command of foreign languages. Learning a foreign language is vital 

both for obtaining new information and using this language as a means of 

communication. 

The principle of communicative orientation determines the contents of 

education and involves the necessity to organize the education process properly using 

various forms of teaching to facilitate it and increase student’s motivation.  

Role play is considered to be an effective means of teaching students to speak 

as it covers three components of learning process: the information basis, creative 

thinking and practical professional skills.  

Role play is the spontaneous simulation of real-life activities in which the 

entire class participates. It is also defined as “an educational technique known to 

generate a lot of fun, excitement, joy and laughter in the class as “play” itself 

guarantees a safe environment in which learners can be as inventive and playful as 

possible” [2]. 

Students may be asked to act an interview for a job or a talk at a restaurant or 

do the shopping in a supermarket. Practical experience is quickly attained as well as 

the skills needed in everyday communication are developed. In general, people tend 

to do their tasks eagerly and more productively when they are motivated and 

interested in results. Role play activities can compensate for the limitations of the 

traditional teacher-dominated language classroom. They provide students with a 
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number of conversational models between different roles. In this way the principle of 

student-oriented approach is achieved. 

Planning a role play, the teacher should take into account three main principles:  

1) the student’s interests;  

2) the situation of communication must be natural enough;  

3) roles must be distributed according to individual and psychological abilities 

of every student [1]. We have developed a set of role plays which includes: “About 

myself and my family”, “Meals”, “The city I live in”, “Our University”, “Business 

Contract”, “Scientific Conference”, etc. Normally, we use them at the end of each 

unit or topic. It is necessary for students to learn a certain amount of vocabulary 

grammar structures and speech patterns that they might apply to a specific situation 

[4]. Every role play consists of 3 stages: preparation, play and conclusion. It is also 

advisable to encourage students to speak English at all stages. Topics are usually 

chosen in accordance with the level of difficulty. 

There may be some drawbacks in using role plays in terms of organizing the 

classroom and timing the activity [3]. So the teacher is supposed to choose or design 

role plays to adapt to the specific conditions in the classroom. 

In the natural and relaxed atmosphere of a role play student feel free to speak 

on any problems which seem to be essential. We consider role plays to be an ideal 

creative activity where every student contributes to the work of the whole group. As a 

matter of fact, acquiring speaking skills, students learn to work on problem solving in 

a team. Besides they are taught to act promptly in changing situations of foreign 

language environment. Certainly the above-mentioned skills will be of great use for 

the students who want to be a success in their career.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ИНОСТРАННЫХ 

ЯЗЫКОВ ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 

Ленская Е.О., Ступницкая Н.Н. (Харьков) 

 

Тенденция изменения подходов к обучению иностранным языкам в 

неязыковых вузах в поисках наиболее эффективной научно-методической 

концепции нашла свое отражение в специфике расстановки акцентов в 

современной теории и практике обучения иностранным языкам. Социально-

экономические и политические изменения, произошедшие в нашей стране, 

конгломерация украинского и мирового образовательного пространств 

актуализировали задачу дальнейшей модернизации системы высшего 

профессионального образования в целом и иноязычного в частности. 

Глобализационные процессы современности предполагают 

интегративные усилия ученых различных направлений, что, естественным 

образом, обусловливает необходимость в формировании научного, культурного 

и образовательного пространства, которое обеспечивало бы воспитание 

конкурентноспособных и всесторонне развитых профессионалов.Именно 

поэтому огромное внимание уделяется высшему образованию, университетам, 

их интеллектуальному потенциалу, установлению более тесных и 

продуктивных культурно-научных связей и приоритетным направлением в 

образовании становится профессионально-ориентированное обучение 

иностранному языку, ориентированное на общение с носителями языка и 

овладение лексико-терминологической базой по выбранной специальности. 

На неязыковых факультетах традиционное обучение иностранному языку 

было ориентировано на чтение, понимание и перевод определенных текстов. В 

обучении на сегодняшний день актуален вопрос, в котором говорится о 

перемещении акцента на развитие навыков речевого общения на 

профессиональные темы, ведения научных дискуссий, деловой переписки, 

переговоров и т.д. В связи с этим, немаловажное значение имеет 

самостоятельная работа студентов, стимулирование развития творческого 
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подхода в изучении материала, мотивация к использованию существующих 

информационных технологий. Существуют некоторые направления, которые 

могут помочь реализовать вышеупомянутые цели и задачи. Одним из наиболее 

эффективных методов работы, обусловленных применением коммуникативного 

подхода, является работа в парах.  

Наряду с этим, наиболее креативным видом коллективной и 

индивидуальной работы является использование мнемотехнических приемов 

запоминания информации, основанных на индивидуально-личностных 

особенностях различных психотипов обучаемых, что дает возможность 

разнообразить занятие путем подбора заданий, имеющих визуальное, 

аудиальное или кинестетическое связывание вновь получаемой информации с 

уже имеющейся в памяти путем создания ассоциативно-образных цепочек.  

Мотивирующим фактором, способствующим повышению 

интенсификации преподавателей, заинтересованности студентов в изучаемом 

предмете, а также увеличению квалитативных показателей успеваемости и 

уровня знаний студентов является использование информационно-

коммуникативных технологий, мультимедиа в обучении иностранным языкам. 

Проблема преподавания иностранных языков на неязыковых факультетах 

становится одной из самых актуальных в связи с усилением интегративных 

процессов в мировом сообществе и развитием деловых международных 

контактов в условиях диалога культур и межкультурной коммуникации. 

Подготовка специалистов проводится на основе коммуникативной 

направленности обучения, которая связана с формированием интерактивной 

компетенции с целью развития познавательных процессов, творческого 

мышления, речевой активности. 
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МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВІТЧИЗНЯНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ 

У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТОЛІТТЯ 

Литвиненко С.В. (Харків) 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства спостерігається тенденція 

переходу до освіти, яка забезпечує всебічний індивідуальний розвиток 

особистості, яка має високий духовний потенціал, стійкі моральні цінності та 

фізичну досконалість, постійну активність у мисленні й дії, самовизначення, 

постійне самовдосконалення, вміння пристосовуватися до умов сучасного 

світу, що знаходиться у постійному русі та стрімко змінюється. Основою такої 

освіти є збереження, трансляція й набуття духовних особистісних цінностей. 

Метою навчання в такому контексті має бути послідовна реалізація 

гуманістичного принципу – уважне ставлення до внутрішнього світу, інтересів і 

потреб людини, удосконалення та розвиток  її духовної культури, оскільки 

тільки морально та естетично вихована людина може здійснювати позитивні 

перетворення в суспільстві та створювати гармонійний простір у спілкуванні з 

оточуючими. Всебічний гармонійний розвиток особистості не можна уявити 

без її естетичної вихованості, що передбачає формування в неї почуття 

прекрасного та вміння жити та діяти за законами духовної краси.  

Важливо відзначити, що проблемі розвитку естетичного виховання 

особистості традиційно приділяється багато уваги з боку суспільних діячів та 

науковців у різні часи. Зокрема, актуальні для сьогодення ідеї в цьому плані 

висловлювали старогрецькі мислителі (Сократ, Платон, Арістотель, Сенека, 

Цицерон та ін.), візантійський оратор Іоан Золотоуст, Володимир Мономах, 

Єпіфаній Славинецький, І. Кант, О. Баумгартен, О. Новиков та ін. На 

необхідності здійснення розвитку естетичного виховання молоді наголошували 

такі відомі педагоги, як К. Ушинський, Й. Песталоцці, А. Макаренко, В. 

Сухомлинський, Г. Ващенко та ін.  

Важливе значення у контексті дослідження мають погляди видатного 

українського педагога Григорія Ващенка. У своїй педагогічній праці 
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«Виховання волі і характеру» педагог зазначав, що прояв моральних та 

естетичних почуттів нерозривно пов’язаний з виявом свобідної волі людини. 

Педагог підкреслював, що для того, щоб людині були підвладні вищі моральні 

та естетичні  почуття, які міцно зв’язані з вищими розумовими процесами , 

треба відкривати  свою душу, “щоб милуватись якоюсь картиною, я мушу мати 

відповідний настрій і зрозуміти її сенс”. Ващенко вважав, що сенс виразу 

“насильно милим не будеш” є “значно глибшим ніж той, який у нього 

вкладають. На грунті насильства не може розвиватись ні любов, ні краса, ні 

добро, бо все це вияв вільної волі людини, як образу і подоби Божої”. У своїх 

працях педагог закликав до набуття особистісних моральних цінностей та 

моральної поведінки та ведення морального життя. Вчений підкреслював, що “ 

аморальне життя, коли воно тягнеться довгий час, глибоко порушує і псує саму 

природу людини. У неї все більше і більше заглушується голос сумління…А 

проте, як би ці люди низько не пали, для них не закрита дорога до вільного 

повернення на шлях добра і шляхетності” [1].  

Основна мета морально-естетичного виховання студентів факультетів 

іноземних мов виявляється у формуванні такого ідейно-емоційного ставлення 

до мистецтва і життя, яке визначається морально-естетичним ідеалом. Для 

студентів провідною формою ознайомлення з естетичним ідеалом, із красою 

естетичних ідеалів, із красою суспільних ідеалів є наочні посібники, рольові 

ігри та бесіди. Із психологічної точки зору дуже важливо, щоб формування 

естетичного ставлення до суспільних ідеалів у будь-якому віковому періоді 

було індивідуальним, нерозривно пов’язаним з емоційно-вольовою сферою, 

необхідністю виявлення у житті волі й характеру.  
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НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Лихачова Г.О. (Харків) 

 

На сучасному етапі інтеграція України особливого значення набуває 

підвищення ефективності навчання іноземної мови. Розуміння іноземної мови 

як чинника міжнародного спілкування, стимулює пошук нових підходів 

організації процесу навчання іноземних мов, що забезпечуватимуть пізнання 

учнями нової культури.  

У процесі викладання іноземної мови викладач використовує традиційні 

методи, які доповнює за допомогою нових тенденцій, що диктує сучасне 

суспільство. Традиційні методи продовжують ефективно існувати завдяки 

впливу сучасних підходів і не можуть розвиватися один без одного, тому 

сучасний вчитель повинен вміти поєднувати і ефективно використовувати їх 

для ефективного навчання і засвоєння програмного матеріалу учнями сучасної 

школи.  

Одним із сучасних методів є використання комп’ютерних технологій при 

вивченні іноземної мови, яке відкриває перед учнями доступ до нових джерел 

інформації, підвищує їх мотивацію до отримання інформації іноземною мовою, 

підвищує ефективність самостійної роботи, дає нові можливості для творчості. 

Методичні переваги навчання іноземній мові за допомогою 

мультимедійних засобів свідчать, що цей метод має більший ступінь 

інтерактивного навчання, дає можливість обирати темп та рівень завдань, 

покращує швидкість засвоєння граматичних конструкцій та накопичення 

словникового запасу. Також до безумовно технічних переваг цього методу 

можна віднести можливість використання інтерактивних відео - та аудіо 

роликів при навчанні усному мовленню. 

З’ясовано, що на кожному етапі заняття є доцільним використання різних 

методів. Також дуже важливу роль тут будуть відігравати тип заняття та його 

місце в циклі уроків цієї теми. Інтерактивна форма роботи має значні переваги 

над фронтальною та індивідуальною формами: у групах учні залучаються до 
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колективної творчої діяльності, осмисленого спілкування і взаємодії, розподілу 

праці між членами групи; здійснюється взаємонавчання та взаємоконтроль. 

XXI століття – століття високих технологій. У вчителів з'явилася 

можливість використовувати на уроці різні технічні засоби. А це дозволяє 

зробити уроки іноземної мови більш цікавими і продуктивними, підвищити в 

учнів мотивацію до вивчення іноземної мови. Адже використовуючи новітні 

технічні засоби, учні не просто вивчають іноземну мову, але й можуть 

повноцінно її використовувати, наприклад, спілкуючись із зарубіжними 

однолітка як по електронній пошті, так і, використовуючи веб - камеру.  

Отже, поєднання традиційних методів і новітніх тенденцій, значно 

підвищують і оптимізують активність й продуктивність учнів у процесі 

вивчення іноземної мови. Тому актуальним є подальший пошук нових 

тенденцій і застосування у процесі навчання іноземній мові. 
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PRESENTING NEW VOCABULARY 

Lisna M. I. (Kharkiv) 

 

It goes without saying that vocabulary is core to foreign language teaching. As  

D. A. Wilkins insightfully remarked, “without grammar very little can be conveyed; 

without vocabulary nothing can be conveyed” [1, p. 111]. Therefore one of the major 

objectives of any learner is to know as many words and expressions as possible. But 

what does it actually mean to know a lexical item? A number of researchers agree 

that it’s the case when a student can do the following: understand it in the context, 

recall it when needed, pronounce and spell it accurately, detect the meaning of its 

parts, use it with the accurate meaning and in the adequate situation, use it in a 
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grammatically correct way, correctly use other words with it, replace it correctly with 

other words. 

The issues can be summarized into several key aspects of a word. As  

I. S. P. Nation argued, pronunciation, spelling, and morphological parts of a word can 

be included in the form of a word. What the word stands for, as well as the 

associations that a certain lexical unit triggers, are denoted by the meaning. Use 

involves the grammatical functions of the word or phrase, collocations that usually go 

with it, and finally any restrictions on its use, in terms of frequency, level, and so 

forth [2, p. 27]. So, these three aspects of a word – form, use and meaning – should 

be covered during vocabulary teaching. Researchers point out various techniques for 

dealing with use, meaning and form of a word. These can be summed up into the 

several stages of vocabulary presentation, which objective is to ensure that students 

identify, understand, say and use new words correctly. 

1. Introduce the topic area. Before dealing with a word’s meaning a teacher 

should set the context, activate students’ schema, and assess learners’ knowledge of 

the topic vocabulary. Such an approach lets students be more focused and interested, 

and ensures better retention of the new information. 

2. Convey the meaning of a new word. The ways of rendering the meaning of a 

new word can be visual (pictures, photos, drawings, visual aids, realia, etc.), verbal 

(definitions, explanations, opposites, synonyms, short stories, etc.), kinesthetic 

(miming, using gestures, etc.), graphical (scales, graphs, diagrams, etc.). 

3. Elicit / provide a new word. When introducing new vocabulary, it is 

preferable to stick to the strategy of eliciting words and expressions, rather than 

providing them. Within one group, students have different exposure to language, 

therefore some individual learners might be able to provide the word, as well as its 

simple definition.  

4. Check students’ understanding of the word’s meaning. In order to check 

students’ understanding of the presented words a teacher can ask short and simple 

questions which touch upon the key elements of the word’s meaning (e.g. Is cosy 

something comfortable? Is it something warm? Is it something small?). The questions 

may also involve students’ personal experience (e.g. What ski resorts have you been 
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to?). Besides, students can be asked to give the opposites to the word, explain it using 

their own word, etc. 

5. Model pronunciation and write the word on the board. The rationale of 

modelling a word before providing its written form is that this prevents students from 

pronouncing English words as if they were written in their own language.  

6. Highlight phonological and grammatical features of the word. Dealing with 

phonology can include specifying information about stress, number of syllables, 

some tough sounds to pronounce, etc. Analysing grammar peculiarities of the word 

could consist in mentioning its part of speech, irregular grammar forms, prepositions 

used with it, etc. 

7. Drill the new word. It is aimed at accustoming the learners to the 

phonological features of the word and memorizing it.  

The above specified procedure facilitates correct perception of a word, which is 

the first stage on the way to its memorization and active use. 
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НАВЧАННЯ ЧИТАННЮ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ 

ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОГО ХАРАКТЕРУ 

Лопатіна М.М. (Харків) 

 

Читання іноземною мовою як комунікативне уміння та засіб спілкування 

поряд з усним мовленням, є важливим видом мовленнєвої діяльності та 

найбільш розповсюдженим способом іншомовної комунікації, яким учні мають 

оволодіти. 

Однією з головних проблем навчання читанню є проблема відбору текстів 

та чітка організація роботи з ними. Дуже часто зустрічаються тексти, які 

нецікаві учням. Це призводить не тільки до низької мотивації навчання, але й 

до втрати змісту самого читання, як виду мовленнєвої діяльності. Читання 

доцільно розглядати, як самостійний вид діяльності, де особливе місце повинно 
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займати читання «про себе» з метою виділення певної інформації з текстів. 

Необхідно враховувати вікові особливості учнів, перш ніж вибрати текст. 

Звичайно важливість полягає у змісті текстів, новизна і практична значимість 

інформації в них. Для цього можна використовувати автентичні тексти 

лінгвокраїнознавчого характеру. Завдяки таким текстам підвищується краще 

сприймання учнями певної інформації. Крім того, вчитель має багато 

можливостей для більшого використання автентичних текстів у навчальному 

процесі. Таким чином, при відборі текстів для читання вчителю необхідно  

враховувати принцип пізнавальної цінності, доступності, системності і логіки з 

вивченим лексичним та граматичним матеріалом. Якщо не дотримуватись цих 

принципів, це може привести до сбою в роботі над текстами. Причини можуть 

бути різними: нечітко сформульовані завдання до тексту, їх одноманітність і 

повторення, постійне користування словником або недостатня кількість вправ, 

направлена на лексичний та граматичний матеріал. 

Дуже часто можна зустріти в таких текстах специфічну лексику, яка є 

складною для учнів. Не менш важливою є також лексика з національно-

культурним компонентом при читанні автентичних текстів. 

З цією метою, вчитель повинен пропонувати цілу низку різноманітних 

вправ, для кращого сприймання тексту. Таке читання створює умови не тільки 

для активізації пізнавальної діяльності учнів, а й почуття поваги до країни, 

мову якої вивчають. 

Наприклад можна запропонувати учням автентичні тексти на уроці 

німецької мови при вивченні теми «Міста Німеччини», які знайомлять учнів з 

географією та історією виникнення міст Німеччини, які відіграють важливу 

роль в культурному життю країни. 

Отже, читання автентичних текстів лінгвокраїнознавчого характеру 

підвищує комунікативно-пізнавальну мотивацію учнів, формує 

лінгвокраїнознавчу та культурну компетенцію, позитивно впливає на 

емоційний стан учнів, забезпечує можливість одночасного вивчення не тільки 

іноземної мови, а й культури будь якої країни. 
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АУДІЮВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ РОЗВИТКУ 

КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Луценко Л.В. (Харків) 

 

Аудіювання – розуміння сприйнятого на слух усного мовлення. Це 

основне джерело отримання знань, основа спілкування, засіб здобуття 

інформації. За характером мовленнєвого спілкування аудіювання як і говоріння 

відноситься до видів мовленнєвої діяльності, що реалізує усне безпосереднє 

спілкування. За своєю роллю в процесі спілкування аудіювання так само як і 

читання є реактивним видом мовленнєвої діяльності. За спрямованістю на 

прийом, видачу мовленнєвої інформації аудіювання як і читання є рецептивним 

видом мовленнєвої діяльності. Форма перебігу процесу аудіювання внутрішня, 

невиражена, на відміну від говоріння і письма. Основою внутрішнього 

механізму аудіювання є такі процеси як сприйняття на слух, увага, 

розпізнавання, осмислення, ймовірне прогнозування, групування, узагальнення, 

утримання в пам`яті. Предметом аудіювання є чужа закодована думка, яку 

треба розпізнати. Продуктом аудіювання є умовивід, результат розуміння 

сприйнятого змісту і власна мовленнєва поведінка. 

Оволодіння аудіюванням як видом мовленнєвої діяльності, повинно 

забезпечувати успішний процес комунікації, розвивати уміння учнів говорити і 

розуміти іноземну мову. Дуже важливо підвищити мотивацію в учнів до 

розуміння іноземної мови на слух. Для удосконалення процесу навчання 

аудіюванню дуже допомагає використання різних видів технічних засобів 

навчання. 

У даний час методика викладання аудіювання містить у собі навчання 

цьому виду мовленнєвої діяльності як мети навчання, і як засобу оволодіння 

іншими видами мовленнєвої діяльності. Тому для досягнення бажаних 

результатів у навчанні аудіюванню варто застосовувати і спеціальні, і 

неспеціальні мовні вправи, а також, звичайно ж, і мовні (підготовчі). Завдяки 

своїй результативності великою популярністю користається метод "Снігової 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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кулі" Єлухиної Н.В. На підставі дотримання принципу від легкого до важкого 

можна запропонувати наступну послідовність формування умінь аудіювання: 

1. Відокремлювати головне від другорядного й утримувати в пам'яті 

головне, визначати значеннєвий центр фрази. 

2. Визначати тему повідомлення. 

3. Членувати текст на значеннєві фрагменти, визначати факти 

повідомлення. 

4. Установлювати логічні зв'язки між елементами тексту. 

5. Виділяти головну думку. 

6. Сприймати повідомлення у визначеному темпі, визначеній 

тривалості, звучання до кінця без пропусків. 

Завдання для перевірки розуміння тексту можуть бути трьох типів: 

- завдання на розуміння змісту прослуханого; 

- завдання на творчу переробку сприйнятої інформації; 

- завдання на використання отриманої інформації у спілкуванні й інших 

видах діяльності. 

Аудіювання – комплексна мовленнєво-розумова діяльність, яка базується 

на природній здатності, яка удосконалюється в процесі індивідуального 

розвитку людини. Важливі фактори формування такої здатності є:- перцептивні 

та мовленнєві передумови;- загальні інтелектуальні передумови;- фактичні 

знання;- знання та вміння в рідній мові;- мотивація. Досягнення базового рівня 

в галузі аудіювання передбачає формування елементарної комунікативної 

компетенції в цьому виді мовленнєвої діяльності, а саме: уміння розуміти 

літературно-розмовне мовлення носіїв мови в ситуаціях спілкування; уміння 

визначати тему і мету бесіди, основний зміст, і в тих випадках, коли виникають 

ускладнення, звертались до партнера з проханням повторити фразу; уміння 

розуміти основний зміст аудіотексту; уміння повно і точно розуміти 

висловлювання вчителя,учнів, короткі повідомлення, які стосуються навчально-

виховної сфери спілкування. 
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РОЛЬ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР НА УРОКАХ  

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ШКОЛІ 

Лучка Л.О. (Харків) 

 

Стрімкі зміни, що відбуваються в українському суспільстві, осучаснення 

освітньої системи, досягнення в галузі теорії та практики навчання іноземних 

мов ставлять українську школу перед необхідністю оновлення змісту та методів 

цього процесу.  

В сучасному розумінні, процес навчання розглядається як процес 

взаємодії між учителем та учнями з метою залучення учнів до певних знань, 

навичок, умінь і цінностей. Варіація методів навчання органічно включає в себе 

навчальну роботу вчителя (виклад, пояснення нового матеріалу) і організацію 

активної навчально-пізнавальної діяльності учнів. Тобто, вчитель, з одного 

боку, сам пояснює матеріал, а з іншого – прагне стимулювати навчально-

пізнавальну діяльність учнів (спонукає їх до роздумів, самостійного 

формулювання висновків тощо). 

Важливо пам'ятати, що в молодшому віці гра зберігає свою провідну 

роль. Отже, можливість опори на ігрову діяльність дозволяє забезпечити 

природну мотивацію мовлення англійською мовою, зробити цікавими і 

змістовними навіть елементарні висловлювання. Гра в навчанні англійської 

мови не суперечить навчальній діяльності, а органічно пов'язана з нею. Гра 

вимагає від дитини довільної уваги, довільного запам'ятовування, емоційної 

стриманості. Адже кожна гра має правила, і за законами гри учень повинен 

бути уважним, дотримуватися цих правил, бути коректним, підпорядковувати 

свою волю ігровим завданням. 

Різноманітність ігрових засобів дозволяє вчителю завжди вибрати гру, 

необхідну для вирішення конкретних завдань. Він може використовувати 

дидактичні ігри як постійний елемент у свою систему викладання. 

Суть дидактичної гри полягає в тому, що діти вирішують розумові 

завдання, запропоновані ним у цікавій ігровій формі, самі знаходять рішення, 

долаючи при цьому певні труднощі. Дитина сприймає розумову задачу, як 
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практичну, ігрову; це підвищує його розумову активність. Сенсорний розвиток 

дитини в дидактичній грі відбувається в нерозривному зв'язку з розвитком у 

нього логічного мислення і вміння виражати свої думки словами. Щоб 

вирішити ігрову задачу потрібно порівнювати ознаки предметів, встановлювати 

подібність і відмінність, узагальнювати, робити висновки. Таким чином 

розвивається здатність до суджень, умовиводу, вміння застосовувати свої 

знання в різних умовах. Це стає можливим лише в тому випадку, якщо у дітей є 

конкретне знання про предмети та явища, які складають зміст гри. 

З приводу дидактичних ігор К. Д. Ушинський писав: «У дидактичній грі 

формуються всі сторони душі людської, її розум, її серце і її воля, і якщо 

говорять, що ігри прорікають майбутню долю дитини, то це правдиво в 

подвійному розумінні: не тільки у грі виявляються здібності дитини і відносна 

сила її душі, але й сама гра має великий вплив на розвиток дитячих здібностей і 

нахилів, а одночасно і на її майбутню долю» [1, с. 64]. 

Власний досвід дозволяє зробити висновок про позитивний вплив 

використання дидактичних ігор на уроках на рівень навчальних досягнень 

учнів. За вмілого використання гра стає незмінним помічником педагога. 

Цінність дидактичних ігор на уроках англійської мови полягає в їх здатності 

зацікавити, мотивувати дітей для подальшого вивчення іноземної мови, 

активізувати діяльність учнів на уроці. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ПРЕЗЕНТАЦИОННЫХ УМЕНИЙ 

У СТУДЕНТОВ НЕЛИНГВИСТИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Ляо Цайчжи (Ченду, Китай), Черныш Т. В. (Харьков, Украина) 

 

Поскольку иноязычное общение становится компонентом 

профессиональной деятельности любого специалиста и владение хотя бы 
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одним иностранным языком на уровне  достаточным для практического 

использования является условием востребованности на рынке труда, 

профессионально-ориентированный подход в обучении иностранному языку 

студентов нелингвистических специальностей приобретает особую 

актуальность.  

Профессионально-ориентированный подход в обучении иностранному 

языку предполагает формирование способности иноязычного общения в 

конкретных научных, профессиональных, деловых сферах и ситуациях с 

учетом специфики профессионального мышления. Он предусматривает 

сочетание овладения профессионально-ориентированным иностранным языком 

с развитием личностных качеств обучающихся, знанием культуры страны 

изучаемого языка и приобретением специальных навыков, основанных на 

лингвистических и профессиональных знаниях.  

Одним из важнейших условий профессиональной подготовки является 

овладение языком специальности, профессиональной речью. Выпускники вуза 

должны не только уметь прочесть и понять научный текст по 

профессиональному профилю, но и использовать его содержание для решения 

коммуникативно-речевых задач в сфере профессиональной деятельности, 

осуществлять эффективное речевое взаимодействие в различных ситуациях 

профессиональной сферы общения, к которым относятся дискуссии, публичные 

выступления, презентации и т.д. 

Опыт использования мультимедийных презентаций показывает, что 

данный тип работы повышает мотивацию студентов к самовыражению на 

иностранном языке. Использование информационных технологий в обучении 

отводит студентам главную роль, при которой преподаватель является 

помощником и организатором, направляет и стимулирует учебную 

деятельность, тем самым создавая предпосылки для самостоятельного 

творческого поиска. Преподаватель должен активизировать творческий 

потенциал студентов и сформировать у них умения самостоятельного 

публичного выступления на иностранном языке в форме презентации. 
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Так как презентации, которые являются наиболее используемыми 

моделями коммуникации в современном научном мире, представляют собой 

трудоемкий навык, студентам необходим особый набор умений и навыков, 

которые они не всегда получают на стандартных занятиях по иностранному 

языку. Научные публичные выступления, как особая разновидность жанра 

презентации, определяются спецификой научной коммуникации и обладают 

рядом особенностей. При подготовке презентации расширяются фоновые 

знания студентов, развиваются такие познавательные функции психики как 

внимание и память, интеллектуальные функции как синтез-анализ, абстракции, 

языковые обобщения, формируется логика мышления, в частности 

последовательность изложения материала, информативность, полнота 

высказывания, взаимосвязь аргументов и следствий. Публичное выступление 

должно предваряться подготовкой языкового и информационного материала, 

изучением структуры презентации. Чтобы презентация делала выступление 

более эффективным необходимо соблюдение определенных требований. 

Следует отметить, что формирование и совершенствование умений и 

навыков публичного выступления и проведения научной презентации на 

иностранном языке должно осуществляться на протяжении всего периода 

обучения иностранному языку в вузе. Умение хорошо презентовать свою 

деятельность является одним из самых продуктивных средств привлечения 

внимания к своей работе, что в нынешних условиях на рынке труда является 

основной составляющей успеха любого специалиста.  

 

ФІЛОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНЦІЯ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Манько В.А. (Харків) 

 

Необхідність вирішення завдань, поставлених перед навчальними 

закладами на сучасному етапі становлення суспільства, створює актуальну 

проблему розвитку у вчителя-філолога професійної компетентності, від рівня 

якої залежить якість освіти школярів. 
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Серед складових професійної компетентності вчителя-філолога 

виділяють як базові (загальнопедагогічні), так і спеціальні компетенції, однією 

з яких є філологічна компетенція. 

Водночас, сучасні науковці не мають єдиної думки щодо визначення 

змісту філологічної компетенції вчителя іноземної мови. Так, на думку  

Г. Галкіної [2] філологічна компетенція передбачає знання наукової 

термінології; знання світової історії та культури; країнознавчі знання;знання 

різних стилістичних прийомів, що використовуються для створення 

літературних текстів; вміння зіставляти та протиставляти мовні явища; 

відокремлювати в прочитаному або почутому головні ідеї та опорні поняття; 

виявляти зв'язок між фактами, подіями, поняттями; знаходити інформацію з 

історії і культури різних країн; складати план прочитаного або почутого; 

конспектувати прочитане або почуте згідно широкого або вузького контексту. 

К. Пореченкова [3] стверджує, що філологічна компетенція об’єднує 

культуру читання рідною таіноземною/ іноземними мовами й культуру 

естетичного сприйняття дійсності. Формування цієї компетенціїзабезпечується 

сукупністю знань, отриманих з певних лінгвістичних та гуманітарних наук; 

духовнихякостей особистості (норм поведінки, моральних ідеалів); умінь 

застосовувати отримані філологічні знаннята навички у реальному житті; 

інформаційної культури; здатності до творчості; навичок самостійної 

роботи;здатності до естетичного сприйняття дійсності. 

О. Кміть [4] під філологічною компетенцією вчителя англійської мови  

розуміє філологічну грамотність, філологічну культуру та філологічну 

самоосвіту. Філологічна грамотність передбачає, на думку науковця, сукупність 

знань з певних лінгвістичних та гуманітарних наук і вміння застосовувати 

набуті філологічні знання у професії вчителя іноземної мови. Філологічна 

культура вчителя англійської мови є сукупністю білінгвальної культури 

мовленнєвої поведінки і культури читання, які забезпечують здатність 

особистості до здійснення повноцінної міжкультурної комунікації та ціннісної 

орієнтації у міжкультурному просторі.  
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Під філологічною компетенцією, слідом за Н. Бориско [1], ми розуміємо 

здатність та вміння вчителя ІМ використовувати лінгвістичні й 

літературознавчі знання для вирішення практичних завдань у професійній 

діяльності у школі, а також володіння ІМ як засобом організації 

міжкультурного спілкування у класі та засобом навчання спілкування на базі 

психолого-педагогічних знань і вмінь учнів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ВИЩІЙ МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ 

ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

Манюк Л.В. (Львів) 

 

У зв’язку із стрімким розвитком комп’ютерних і мобільних технологій та 

появою цифрових засобів комунікації відбулася часткова трансформація та 

зміна орієнтації навчання, що у свою чергу відобразилося модифікацією потреб 

та вимог студентів. Набули популярності дистанційна, електронна та змішана 

форми навчання, сформувавши підґрунтя для виникнення нових педагогічних 

завдань.  

Мета доповіді – описати педагогічний аспект проблеми використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у вищій медичній освіті. 

Інтеграція компонентів електронного навчання у медичну освіту, 

використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та технологій 
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соціального програмного забезпечення може вирішити низку педагогічних 

проблем цієї галузі, однією із яких є персоналізація навчального середовища, 

тобто перехід від методу передачі знань до методу орієнтації процесу навчання 

відповідно до потреб студента. Таким чином, може бути створена нова модель 

навчання, у якій викладач виконуватиме роль координатора та наставника, 

сприятиме полегшенню процесу навчальної  діяльності студентів [1].  

Студенти віку цифрових технологій надають перевагу технологічно-

наповненому, активному, соціальному процесу навчання, зі збереженням права 

самостійного управління процесом [3]. Вирішенням такої ситуації може стати 

інтеграція соціальних мереж (СМ) у навчальний процес, адже численні 

інструменти соціального програмного забезпечення сприяють кращій 

організації навчання студентів, надаючи можливість автономного 

користування, залучення до міжнародної спільноти, активного обміну та 

генерації знань. 

За умови належного методичного використання, соціальні мережі мають 

потенціал розвитку саморегульованого самостійного навчання, оскільки 

навчання за допомогою засобів СМ є активним, динамічним, основаним та 

керованим студентами. Саморегульоване навчання означає здатність суб’єкта 

навчального процесу самостійно моделювати своє навчання, організовувати, 

скеровувати та оцінювати свій процес навчання, осмислювати, критично та 

скептично ставитися до власних результатів, зберігаючи одночасно високий 

рівень мотивації. За допомогою таких процесів як моніторинг, рефлексія, 

тестування, анкетування та самооцінювання, учасник саморегульованого 

процесу навчання може виконувати навчальні дії, що ведуть до формування, 

досягнення знань та їх управління [2]. Такі навички, неодмінно, потрібні у 

сучасному динамічному світі, переповненому інформацією, коли рівень 

професіоналізму першочергово залежить від уміння вчитися і управляти 

процесом навчання. 

Таким чином, впровадження навчання з використанням ІКТ, що реалізує 

метод орієнтації на потреби студента, має велику кількість переваг, на відміну 

від консервативніших методів навчання, під час яких учасник навчального 
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процесу не має таких простих можливостей доступу до інформації, глобальних 

навчальних мереж, міжнародної взаємодії та співпраці. ІКТ, безумовно, мають 

позитивний вплив на розвиток особистостей-медиків, майбутніх лікарів, 

готових до професійних викликів та самостійного навчання протягом життя.  
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ 

НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Матвієнко В.В. (Харків) 

 

Поширення технологій інтерактивного навчання насправді є явищем 

значно більшим, ніж просто нові технології, що лише вдосконалюють 

навчальний процес. Більше того, це є виявом особливої тенденції щодо 

педагогічної орієнтації на напрямі методи розвитку відповідних компетенцій та 

стимулювання мотивації до навчальної діяльності. Виникнення згаданої 

тенденції, можна пов’язати з виникненням та розвитком некласичних, або 

альтернативних методик виховання у ХХ ст. Яскравим прикладом тут може 

бути система виховання М. Монтессорі, побудована саме на непрямих впливах 

на виховний процес та розвиток дитини.  

Принципова відмінність таких некласичних методик від тих, що 

складають класику світової педагогіки можна охарактеризувати так. Класична 

педагогіка зорієнтована перш за все на раціональні чинники – усвідомлення 

необхідності навчання, формування тяги до знань, цікавості до предмету та 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.367.70&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.367.70&rep=rep1&type=pdf
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процесу навчання, такі особисті якості, як цілеспрямованість, працелюбство, 

концентрація уваги тощо. В результаті процес навчання є від початку до кінця, 

тобто, від знань до умінь та формування навичок є цілком усвідомленим – як з 

боку педагогів, так і учнів. Сутність класичних підходів якнайкраще передає 

заклик Я.-А. Коменського: «Усіма можливими засобами потрібно запалити в 

дітях гаряче прагнення до знань та учіння». 

Некласична педагогіка виходить з того, що раціональна мотивація для 

навчального розвитку виявляється недостатньою. Класичний ЗУН-ланцюг тут 

помітно трансформується. Адже основою навчання, «першим щаблем» стають 

вже не знання, а уміння, навички. Основою тут є ірраціональний «вбираючий 

розум» – несвідома здатність дітей без зусиль вбирати своє безпосереднє 

оточення: культуру, мову, звички, звичаї, релігійні установки. Раціональний 

елемент – знання утворюється вже як узагальнення та усвідомлення досвіду, 

набутого у процесі тієї діяльності, мотивація до якої виявляється найбільш 

вираженою. Зокрема, це гра, інтеракції, задоволення цікавості, прагнення до 

самостійних дій тощо.  

Завдання розробника нових технологій у межах цієї тенденції полягає у 

тому, аби врахувати та максимально використати ті ірраціональні чинники, які 

утворюють сприятливі умови для цілеспрямованого використання ігрових, 

інтерактивних тощо ситуацій. В результаті цільова функція – засвоєння 

навчальної інформації реалізується для учня значною мірою латентно, 

неусвідомлено.  

Дослідження психологів свідчать, що інтерес, як фактор, що стимулює 

діяльність, у всіх його видах і на всіх етапах розвитку обов'язково 

характеризується: 1) позитивною емоцією щодо діяльності («я люблю цю 

працю»), 2) наявністю пізнавальної сторони цієї емоції («мені цікаво 

працювати»), 3) наявністю безпосереднього мотиву, який випливає з самої 

діяльності (Г. І. Щукіна). Емоційний стан людини завжди пов'язаний з подивом, 

співчуттям, радістю, гнівом. Тому важливо до процесів сприймання, 

осмислення, запам'ятовування підключити глибокі внутрішні переживання 

особистості. 
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Для вирішення цього завдання вчителі застосовують різні прийоми: 

створення ситуації новизни, актуальності, морального переживання, цікавості, 

подиву, образності та ін. Вони є першим кроком до формування пізнавального 

інтересу. Другим кроком є спеціальні методи. На своїх уроках я завжди 

намагаюсь зробити так, щоб підтримати дитячий інтерес. Вважаю, що від того, 

як і наскільки яскраво, нешаблонно він розпочнеться, наскільки невимушено я 

введу учнів в атмосферу іншомовного спілкування, залежить успіх 

комунікативної діяльності на уроці. Які методи я вважаю ефективними в 

сучасному навчальному процесі? Насамперед учнівські проекти. Опановуючи 

культуру проектування, учні навчаються творчо мислити,самостійно планувати 

свої дії, прогнозувати різні варіанти рішення питання, вчаться висловлювати 

свої думки, почуття, активно включатися в реальну дійсність. Системно 

використовую проблемно-пошукові завдання, мовні рольові ігри, дискусії, 

дебати. Діти вчаться спілкуватись з іншими людьми, бути демократичними та 

толерантними. 
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ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНИЙ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Матвієнко П.В. (Харків-Мелітополь) 

 

Специфікою вивчення мов, зокрема, іноземних, порівняно з іншими 

навчальними дисциплінами є формування у студента нового світогляду, 

завдяки якому утворюється нова особлива картина світу, та відповідні оцінкові 

стереотипи та способи реагування на явища зовнішнього та внутрішнього світу. 

Така специфіка обумовлена опануванням мовної реальності. Цей висновок став 

сьогодні, з урахуванням осмислення мови як «дома буття» (Ґадамер) та 
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відношень думки та слова: «думка не висловлюється у слові, але здійснюється у 

слові» (Виготський), загальновизнаним. З огляду на це «об'єктом впливу» 

навчальних дій в освітньому процесі з сучасних нерідних мов повинна бути не 

тільки комунікативна здатність учня, але і його вторинна мовна свідомість 

(вербально-семантичний рівень язикової особистості) і вторинна когнітивна 

свідомість (як результат підключення учня до когнітивного, тезаурусному 

рівню) [1, с. 24]. 

На відміну від цього вивчення інших дисциплін (природничого чи 

соціально-гуманітарного циклу) у меншому ступені формує у учня та студента 

нову реальність. Натомість стандартним результатом навчального процесу стає 

формування певного знань, умінь та навичок, які можна за потреби 

застосовувати при розв’язанні відповідних проблем. Різниця отже, полягає в 

тому, що досконале вивчення мов передбачає своєрідне занурення у мовно-

культурний контекст та перебування у ньому. Тоді як вивчення немовних 

дисциплін носить здебільшого інструментальний характер, без обов’язкового 

глибокого занурення у відповідний дискурс. 

Слід також звернути увагу на практику вивчення іноземних мов у системі 

середньої та вищої освіти. Так, вивчення іноземної мови у спеціалізованих 

навчальних закладах у повній мірі враховує вже згадані особливості. Це 

виявляється, зокрема, у кількості навчального часу, який присвячується 

вивченню «основної» іноземної мови. Окрім того цьому сприяють навчальна 

програми, де весь комплекс спеціалізованих дисциплін є взаємопов’язаним між 

собою. Але вивчення іноземної мови як «загального», неспеціалізованого 

предмету сплановано так, що реалізувати згадане «занурення» стає значно 

важче. Учневі та студентові просто не вистачає ресурсів для цього. Тут можна 

виокремити кілька аспектів. По-перше, учень є обмеженим у виділенні 

достатньої кількості часу (недостатня «щільність спілкування»). По-друге, 

існують проблеми з концентрацією, зосередженням уваги на вивченні мовної 

програми. По-третє, виникає дефіцит мотивації для діяльності з вивчення 

мовної програми (суттєвим, якщо не головним компонентом тут стає чинник 
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оцінки). Ці аспекти є взаємопов’язаними між собою і існує можливість щодо 

компенсації одного з них за рахунок інших. 

З огляду на сказане, можна дійти до таких висновків. По-перше, ситуація 

з вивчення іноземних мов має потенціал до позитивного розвитку: навіть в 

умовах дефіциту часового ресурсу, існують інші шляхи для інтенсифікації 

занурення у мовно-культурну реальність. По-друге, вивчення іноземних мов є 

добрим зразком для підвищення ефективності інших дисциплін. А саме, 

сьогоднішня картина світу набуває усе більше рис текстуальності, реалізуючи 

відому метафору: «світ є текстом». Отже, осягнення такої текстуальної 

реальності здійснюється у мовній формі. А у ролі мови тут виступає 

теоретичний апарат конкретної дисципліни, що вивчається, скажімо, 

математики, фізики, соціології, філософії тощо.  

Таким чином, методологічні підходи та напрацювання з вивчення 

іноземних мов можуть бути ефективно використані в інших галузях, зокрема, 

теоретичних, з високим рівнем застосування мовних структур.  
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЧТЕНИЮ 

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Матвийчук О.Н. (Харьков) 

 

Чтение научной литературы в процессе подготовки современных 

специалистов в области химии играет важную роль так как, способствует 

расширению кругозора студентов, формирует умение анализировать 

информацию, коммуникативные навыки. Изменение социально-экономических 

условий в обществе, переход к рынку привели к тому, что значительно 

повысились требования к уровню и качеству подготовки специалиста в вузе. 
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Современный профессионал должен обладать такими качествами, как 

целеустремленность, деловитость, предприимчивость, инициативность, 

самостоятельность, то есть быть конкурентоспособным на рынке труда. 

Достигнуть этих целей можно в ходе самостоятельной работы.  

Постоянно увеличивающийся поток информации, развитие науки и 

практики потребовали включения в стандарт как аудиторной, так и 

внеаудиторной самостоятельной работы. Образовательные стандарты 

обязывают преподавателей учить студентов работать самостоятельно, добывать 

знания, расширять свой научный кругозор. В настоящее время на 

внеаудиторную самостоятельную работу отводится значительный объем 

содержания образования, предусмотренного в государственных 

образовательных стандартах.  

Текст как языковая единица всегда был и остается объектом 

внимательного изучения лингвистов, а методика обучения чтению текста по 

специальности, наряду с традиционными приемами, пополняется новыми 

данными, связанными с актуализированными целями в обучении иностранному 

языку. Чтение аутентичной литературы на иностранном языке как нельзя лучше 

дает понять студентам, что общаемся мы с помощью текстов – устных и 

письменных, имеющих разный объем, различное содержание и назначение, в 

разнообразных коммуникативных условиях.  

Индивидуальное чтение как вид чтения представляет собой комплекс 

навыков и умений, которыми должны владеть обучаемые для извлечения 

информации с той или иной степенью глубины и точности понимания. 

Индивидуальное чтение может быть охарактеризовано как беспереводное, 

коммуникативное чтение; гибкое чтение про себя (беглое или в замедленном 

темпе); зрелое чтение, для которого характерны процессы синтеза.  

При обучении индивидуальному чтению в рамках личностно-

ориентированного подхода индивидуализация реализуется, с одной стороны, в 

организации процесса обучения (каждый обучающийся читает свой 

индивидуальный текст), а с другой стороны – в ориентации модели обучения на 

личностные особенности студентов.  
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Методика обучения индивидуальному чтению студентов неязыковых 

специальностей вуза должна обеспечивать формирование навыков и умений в 

индивидуальном чтении, которые позволят студентам понимать тип и целевое 

назначение текста, ориентироваться в нем в соответствии с коммуникативной 

задачей, извлекать информацию на разном уровне. 

При обучении чтению текстов по специальности следует учитывать 

некоторые особенности, которые, способствуя облегчению восприятия смысла, 

в то же самое время могут представлять определенные трудности. Рассматривая 

данные трудности в обучении чтению текста по специальности, следует сделать 

акцент на большом объеме языкового материала и его специфику (наличие 

общенаучных и специальных терминов, научной лексики). 

При изучающем чтении научного текста преподаватель ставит задачу 

научить студентов неязыковых специальностей анализировать текст. 

Достижение этой цели осуществляется посредством обучения студентов 

приемам реферирования текстов по специальности, которые стимулируют у 

них стремление лучше понять текст.  

Таким образом, при обучении студентов чтению текстов по 

специальности необходимо учитывать ряд особенностей, для того, чтобы 

иностранный язык стал для студента одним из средств сознательного овладения 

специальностью посредством чтения профессионально-ориентированных 

текстов. 

 

ЩОДО ПИТАННЯ ВАРІАТИВНОСТІ НОРМИ 

НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Матюхіна Ю.В. (Харків) 

 

Звернення до проблеми мовної норми при викладанні іноземних мов не є 

випадковим. Норма відображає закономірні процеси і явища, які відбувалися і 

відбуваються в мові і підтримуються мовною практикою носіїв літературної 

мови. Мовна норма – сукупність мовних засобів і правил їх вживання, прийнята 

в суспільстві в дану епоху. Вона єдина і загальнообов'язкова для всіх, хто 
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говорить цією мовою; вона спрямована на збереження певних структур, 

накопичених в даному суспільстві попередніми поколіннями. До основних 

джерел мовної норми відносяться твори письменників-класиків і сучасних 

письменників, мова дикторів радіо та телебачення, загальноприйняте сучасне 

вживання, дані живого і анкетного опитувань, наукові дослідження вчених-

мовознавців. Безперервна зміна лінгвістичних та екстралінгвістичних факторів 

сучасного світу, складні культурні та мультикультурні обставини призводять до 

значних змін всередині самої мови, зокрема, – мовної норми. На заняттях з 

англійської мови досить часто виникає питання, як реагувати на зацікавленість 

студентів щодо вживання того чи іншого варіанта норми? До того ж, 

контингент студентів в даний час вимагає більш глибокого знання 

різноманітних форм і соціолінгвістичної значущості варіативних форм на всіх 

рівнях мови – фонетичному, граматичному та лексичному.  

Актуальність даної проблематики підтверджується, з одного боку, 

впорядкованістю та зафіксованістю мовних явищ в словниках, граматиках, а 

також в різноманітних довідниках. З іншого боку, в англійській мові є досить 

велика кількість різних варіантів, допустимих у мові, але не занесених в 

навчальні посібники для студентів. Так, існує цілий ряд ненормативних форм, 

що вживаються носіями англійської мови, але це можна лише охарактеризувати 

як тенденцію, що не оформлена в правило. Те, що не включено до зазначених 

джерел, є, як правило, ненормативним. При цьому необхідно враховувати, що 

норма характеризується не тільки стабільністю, але і варіативністю. З плином 

часу в ній відбуваються зміни, що виражаються в проникненні в неї нових 

елементів або, навпаки, зникнення старих. Однак, це поступовий процес, який 

займає значний проміжок часу. Поряд з абсолютною нормою існують 

варіативні норми. Ослабленню норми сприяє не тільки наявність варіативності 

на багатьох рівнях мовної системи, але і те, що в багатьох випадках неможливо 

чітко провести межу між нормативним і ненормативним. 

Полегшення володіння нормою може йти по шляху толерантності, тобто 

терпимості до її порушення. Так, толерантність передбачає розбіжність в самій 

нормі, коли нормою допускаються обидва варіанти, які мають однаковий зміст. 
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Інколи різниця між значенням слів є настільки незначною, що студенту, навіть 

у випадку його бажання з’ясувати нюанси вживання того чи іншого слова, буде 

досить важко вибрати будь-який варіант. Розглянемо можливе допущення 

порушень мовних норм в англійській мові: I wish I (he,she, it) were/was, at (in) 

the lesson, to help somebody (to) do something, I love it (I am loving it), to be 

popular with (among), a shark – shark(s), busier (more busy), I am right, aren’t I (am 

not I, am I not).  

Толерантність є одним з вагомих способів полегшити засвоєння норми 

англійської мови в більшості випадків, коли вже існують коливання в мовну 

норму або правило сформульовано недостатньо чітко. Рекомендація, яка б 

допомогла студентам та викладачам правильно орієнтуватися в мовній 

дійсності, зводиться до наступного: перш ніж вживати ту чи іншу лексичну 

одиницю або синтаксичну конструкцію, необхідно проконсультуватися щодо її 

лексико-граматичного потенціалу з цілого ряду сучасних словників, граматик і 

інших довідкових посібників. До того ж, вживання того чи іншого варіанту 

норми залежить також від аспекту, що викладається (усна практика, граматика, 

аналітичне читання). 

Таким чином, вже на початковому етапі вивчення студентами іноземної 

мови слід сформувати уміння і навички використання правильних мовних 

норм. 

 

INDIVIDUALIZATION AND ASSIMILATION OF LANGUAGE THROUGH 

SUBJECT MATTER IN MODERN BILINGUAL EDUCATION 

Myrgorod N.V. (Kharkiv) 

 

Individualization and assimilation of language through subject matter are key 

words of modern education. School of Tomorrow embraces all of these trends, 

placing the International School of Tomorrow on the cutting edge of today’s 

education. 

This unique program consists of mastery-based curriculum and materials that 

are self-instructional, character building, and individually prescribed. Whether the 
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student is a high achiever, a moderately paced learner, or a slow learner, the 

educational process begins at the exact level determined by the child’s ability. This is 

individualization, making it possible for each student to master the subject matter 

before moving on. Such mastery is the foundation upon which all future learning is 

built. The educational concept in the International School of Tomorrow is built on 

five basic laws of learning:  

Law 1. Students must be at subject levels where they can perform.  

Law 2. Students must set reasonable goals.  

Law 3. Students must be controlled and motivated.  

Law 4. Learning must be measurable. 

Law 5. Learning must be rewarded.  

Are your students really mastering basic math, English, social studies, science, 

and spelling skills? Could there be some learning gaps that have not been identified? 

Diagnostic testing begins with simple concepts and continues through more advanced 

abstract thinking. Successful completion of this diagnostic testing indicates readiness 

for high school level curriculum.  
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ЯЗЫКУ 

Мирзаєва Г.О. (Харків) 

 

Вначале, пока не вставал вопрос о методике как самостоятельной науке, 

пока не выявились хотя бы некоторые специфичные закономерности обучения 

иностранным языкам, всех как будто удовлетворяли обще дидактические 

принципы. Mетодисты мало обсуждают вопросы принципиального 

обоснования процесса обучения иноязычной речи. Как в отечественной, так и в 
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зарубежной методике не существует единого мнения относительно 

классификации принципов обучения. [1, c. 36]. 

Дидактические принципы обучения иностранному языку 

1. Принцип сознательности. Существует много толкований этого 

принципа. Приведем основные. 

1) Сознательность заключается в сознательном сопоставлении родного и 

иностранного языков, для более глубокого проникновения в их структуру. 

2) Сознательность есть постижение теории и умение применять ее на 

практике. 

3) Сознательность – не только понимание содержания речи, но и 

осознание в процессе овладения тех единиц, из которых она состоит, и 

способов их использования. 

2. Принцип активности. В обучении иностранным языкам принцип 

активности приобретает важную роль, поскольку овладение изучаемым языком 

возможно в том случае, если каждый обучающийся является активным 

участником процесса, если он вовлечен в речевую деятельность [3, c. 47]. В 

изучении неродного языка следует различать интеллектуальную, 

эмоциональную, речевую активность, которая в совокупности способна 

обеспечить благоприятные условия для овладения языком. Важно развивать у 

учащихся инициативу речевого поведения. Одним из путей решения проблемы 

увеличения активного времени учащегося на уроке, является использование 

различных режимов работы (работа хором, маленькими группами, в парах, 

индивидуально, работа класса) [4, c. 97]. 

3. Принцип наглядности вытекает из сущности процесса восприятия, 

осмысливания и обобщения материала школьником. 

4. Принцип развивающего обучения. Одной из ключевых проблем 

дидактики, имеющей огромное методологическое значение, является проблема 

обучения и развития, когда процесс овладения знаниями и способами 

деятельности должен служить средством всестороннего развития личности. 
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5. Принцип прочности выражается в том, что вводимые в память 

учащихся слова, структуры должны в ней сохраняться, чтобы учащиеся могли 

извлечь из нее нужные единицы всякий раз, когда возникает необходимость. 
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PECULIARITIES OF VOCABULARY TEACHING IN 

A BILINGUAL CLASSROOM 

Mironova Alexandra (Neuchatel, Switzerland) 

 

True bilingualism can’t be taught; it must be experienced. That’s what teachers 

face in Switzerland. Due to the emphasis of French as the medium of instruction in 

schools across Switzerland, emergent bilinguals are often identified as French 

language learners (FLL) but represent a highly diverse group of students that know 

French as well as their first language, German, for instance, to varying degrees when 

entering schools and come from an environment where a language other than French 

is dominant. 

FLLs, whose development pathways are unique and commonly not addressed 

in curriculum planning, are often faced with the enduring inability to access 

information from oral and written language at the same rates as their native French-

speaking peers. For many of these students, starting school with less developed 

French vocabularies will have longstanding effects on their later academic success as 

well as meeting standard levels of French proficiency. For FLLs, a delay in precursor 

literacy skills such as oral language proficiency may also constrain future language 

and literacy development, thereby limiting access to many of the words already 

acquired by native French speakers. 

Vocabulary instruction is an integral part of students’ knowledge acquisition 

throughout their entire schooling, and word-learning activities in the years prior to 
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formal reading instruction in particular can provide opportunities to enrich oral 

language – the basis for understanding and producing written language. More 

emphasis made on acquiring word meanings in primary grades, can avoid deferring 

vocabulary learning at a pivotal point in young learners’ education and give 

preference to teaching words that meet instructional goals while also enhancing early 

reading skills. 

Given the short instructional time devoted to vocabulary instruction in most 

classrooms, as well as its influence on children’s word learning and literacy 

acquisition, students are faced with learning tasks that may require increasing 

contextual support during oral and written communication in order to acquire a 

considerable proportion of vocabulary. Research has shown that the need for 

contextual support to facilitate comprehension is based on the level of concreteness 

of unknown words as it also affects students’ word-learning ability [1]. As such, 

contexts that present too many unfamiliar, complex lexical items can hinder students’ 

word learning. Alternatively, contexts that are deemed too easy may also fail to 

expand students’ lexicon. Therefore, the interplay between students’ with lower 

proficiency and the conceptual difficulty of words found in learning activities may 

hinder their comprehension, thereby limiting the growth of their French lexicon. At 

any given time, there are precise words of varying conceptual difficulty, or 

concreteness, that all students need to know (i.e., receptive vocabulary) and use (i.e., 

expressive vocabulary) in order to comprehend and participate in school subjects with 

little interruption. Exposing FLLs to information-rich literacy environments lays the 

foundation for a wider range of learning and teaching about words. Through the 

exposure of vocabulary-rich contexts that are familiar to them, students are 

introduced to novel vocabulary in ways that are accessible while also enriching 

conceptual knowledge of known words.  

FLLs’ exposure to language-rich environments provide opportunities for 

incidental word learning as they encounter words in varied oral or written contexts. 

Multicomponential studies that permit learners to engage with targeted words in 

multiple contexts may increase the possibilities of incidental word learning and 

facilitate target word learning through discussions with peers and teachers, by 
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presenting learners with videos and illustrations based on a text, supplying German 

audio and written versions of a French text, and providing independent readings with 

embedded target vocabulary.  
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НАВЧАННЯ ПИСЬМУ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Михайлова О.В. (Харків) 

 

Навчання іноземній мові неможливе без застосування комунікативного 

досвіду мовця, так як мова це – соціокультурний феномен, яким людина 

користується для щоденного спілкування в різних життєвих ситуаціях.  

Формування англомовної комунікативної компетенції у студентів 

включає в себе оволодіння таким видом мовленнєвої діяльності як вільне 

письмо, яке в залежності від фокусу уваги (адресанта) автора може бути 

виразним, поетичним, інформативним або переконуючим. Так, виразне письмо 

передає думки (адресанта) автора, який він/вона пише у власному щоденнику; 

поетичне спрямоване на вибір мовних засобів, що уможливлюють досягнення 

поетичного ефекту; інформативне, в свою чергу, фокусується на суті 

повідомлення; мовні засоби, що дозволяють змінити думку читача текстового 

повідомлення та в цілому пригорнути його увагу до актуальних проблем в 

певному контексті є характерними показниками переконуючого письма. 

Письмо це – вид комунікації, який передає повідомлення використовуючи 

такі символи, що зрозумілі як (адресанту) автору текстового повідомлення, так і 

(адресату) його отримувачу.  

Так, навчання письму неможливе без текстової бази. На заняттях з 

іноземної мови пріоритет становлять тексти, що матимуть практичне 

застосування у повсякденному житті студента. Фокус уваги викладача припадає 

на розвиток продуктивних навичок письма таких текстів: 
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автобіографій/резюме, заяв, анкет, різних видів листів, повідомлень, анотацій, 

доповідей, творів, есе.  

Вміння укладати текстові повідомлення різного формату, на кшталт 

електронних листів, інтернет вебсайтів, листів клієнтам, різних пропозицій, 

телеграм, факсів, листівок, рекламних брошур, контрактів уможливлює 

функціонування бізнесу в різних сферах суспільного життя. Детальні описи на 

різні теми, такі як огляд фільму, книги, п’єси або перекази історій належать до 

творчого письма, але пріоритет навчання студентів писемної комунікації 

становить академічне письмо. Воно представлене такими текстовими 

документами як: книжки та доповіді, переклади, наукові статті, тези, 

магістерська робота, дисертація, а також творами невеликого обсягу, на кшталт: 

анотацій, резюме, есе. Так, анотації невід’ємна складова наукових публікацій 

молодих вчених (магістрів), резюме – дипломних робіт, есе – виражають 

індивідуальні думки і міркування на певну тему, а саме: описують події або 

процес, порівнюють погляди чи події, за та проти, визначають обставини та 

наслідки проблеми, тлумачать поняття або події, тощо. Анотація (abstract), в 

свою чергу, коротко передають суть предмету публікації та пишеться спочатку 

текстового документу. Резюме, навпаки, пишеться вкінці великої за розміром 

роботи, на кшталт, книги або дослідницького проекту, підсумовуючи усю 

важливу інформацію і досягнуті результати. Організовувати процес навчання 

писемної комунікації бажано в три етапи: підготовчий, писемний та після 

виконання письмового завдання. Так, на першому етапі окреслюється проблема 

чи подія, що аналізуватиметься письмово. Студенти наводять власні ідеї, 

приклади, повторюють мовні моделі, тощо. Під час виконання писемного 

завдання студенти пишуть текстові повідомлення відповідно до заданої теми та 

формату документу. Останній етап присвячений аналізу помилок. Так, на 

першому етапі відбувається вмотивоване (постановка проблеми, що спонукає 

замислитись та проаналізувати) схематичне представлення завдання та 

представлення необхідних для його виконання іншомовних лінгвістичних 

засобів. На другому етапі слід дотримуватись правил когезії, представляючи 
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шляхи вирішення проблеми. Аналіз помилок носить узагальнений характер, 

тому робить акцент на граматиці, а не на особистих думках студентів. 

Таким чином, навчання писемної комунікації має бути спрямоване на 

формування таких вмінь студентів як: швидко фіксувати висловлення осіб 

різного формату в електронному середовищі; конспектувати лекції, семінари, 

тощо; укладати тези доповідей на конференції; писати наукові анотації та 

резюме.  

 

ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ «СВІТЛОФОР» НА 

УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК СУЧАСНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ 

ОЦІНКИ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

Момот О.В. (Харків) 

 

Модернізація системи освіти відкриває нові горизонти і можливості, але в 

той же час висуває підвищені вимоги до професійної компетенції вчителя. Тим 

більше, що вчитель англійської мови має оцінювати різні види мовленнєвої 

діяльності. Учитель часто на уроці оцінює якесь одне завдання, одну вправу, 

яка не в повній мірі демонструє володіння учнем матеріалом з теми, і якби у 

нього було більше шансів продемонструвати свої навички, то, можливо, оцінка 

була б іншою, більш високою.  

Ознайомившись з різними формами оцінювання, була розроблена нова 

система оцінювання «світлофор», де при оцінюванні знань дитина отримує 

картку певного кольору (одного з 12). 

Вправи, які пропонує вчитель на уроці, поділяються на чотири категорії 

(за видом контролю): знання (відтворення), розуміння, застосування, творчий 

підхід. 

Знання учнів можуть бути оцінені в 1-3 бали. Які це можуть бути вправи? 

Перевірка знань учнями лексичних одиниць, знання граматичних явищ, 

вивчений вірш чи скоромовка в початковій школі тощо.  

Розуміння учнями отриманих знань оцінюються балами від 4 до 6. Які це 

завдання? Наприклад, на вибір правильної відповіді, multiple choice, T/F 
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exercises, відповіді на питання тощо. Отже, все те, що допомагає вчителю 

виявити,  чи розуміє дитина вивчений матеріал.  

Застосування набутих знань діти можуть продемонструвати, виконуючи 

завдання на складання речень із вивченими словами, власних висловлень, 

вживаючи певну лексику або граматичний матеріал тощо. За виконання цих 

завдань учні можуть отримати від 7 до 9 балів.  

Таким чином, найвагомішим і найбільш цінним є вміння учнів відійти від 

програмового матеріалу, вміти поглиблювати свої знання за межами шкільної 

програми та підручника. Ці вміння оцінюються вчителем від 10 до 12 балів.  

Протягом уроку учитель оцінює кожен вид мовленнєвої діяльності або 

певну вправу за даною кольоровою шкалою і видає учням картки. У кінці уроку 

учні самі підраховують кількість балів, яку вони заробили на уроці. Отже, існує 

реальна можливість оцінити всіх учнів класу на кожному занятті.  

Використання даної системи оцінювання, перш за все, різко підвищує 

інтерес учнів до предмету, призводить до підвищення рівня мотивації навчання. 

Це необхідна умова успішності навчання, так як без зацікавленості здобуттям 

нових знань та активізації пізнавальної діяльності учня неможливо досягти 

високих результатів навчання.  

Великий вплив здійснює дана система на темп уроку. Учні намагаються 

заробити більше балів, підвищується пізнавальна активність дітей, вони уважно 

слухають учителя, щоб мати змогу краще впоратись із завданням, що 

запропонував педагог. Зникли учні, що бажають «відсидітись» або залишитись 

непоміченими, бо все одно вчитель оцінить їх рівень знань, тому всі учні 

зацікавлені в активній роботі на уроці.  

Правильно організована система «світлофор» на уроці не тільки є 

вдосконаленим інструментарієм оцінки учнів, а й «вихователем» самоконтролю 

та адекватної самооцінки школярів, довіри до вчителя, тому що саме ця система 

унаочнює процес оцінювання дитини. 

Література 
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АНГЛІЙСЬКА ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА 

ЯК ДЖЕРЕЛО ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ 

Морозова І.І. (Харків) 

 

Згідно з робочим навчальними планами, розробленими факультетом 

іноземних мов для освітньо-кваліфікаційного рівнів «Бакалавр наук з 

філології», та «Магістр наук з філології (спеціальність: Мова та література)», 

починаючи з третього курсу студенти беруть участь у науково-дослідницькій 

роботі [3; 4]. Об’єктом студентських розвідок, що виконуються під 

керівництвом науковців кафедри англійської філології, виступають мовні 

одиниці та мовленнєві явища британського та американського варіантів мови. 

Розгляд цих явищ базується на новітніх досягненнях лінгвістів у галузях 

дискурсології, когнітивної лінгвістики, лінгвопрагматики, лінгвістики тексту, 

лінгвістичної генристики, теорій невербальної комунікації та когнітивної 

метафори, тощо. 

Одним з можливих наукових завдань для студентів є аналіз мовної 

особистості – типізованого представника певної лінгвокультурної спільноти, 

виразника ментальності, що відбиває соціальні й культурні норми епохи, носія 

англійської мови – у межах когнітивно-дискурсивної парадигми. Розглядатися 

можуть як окремі особистості, реальні (наприклад, політики Маргарет Тетчер 

та Барак Обама) чи вигадані літературні герої (наприклад, детектив А. Конан 

Дойла чи світська леді О. Уайльда). У першому випадку матеріалом аналізу 

виступають промови, матеріали ЗМІ, мережі Інтернет і т.і.; у другому 

джерелами ілюстративного матеріалу стають художні твори різних жанрів. 

Матеріал, який відображає принципи усної мовленнєвої комунікації 

певної історичної епохи, може бути почерпнутий із художніх текстів, які 

містять персонажне мовлення, представлене у вигляді діалогу. Тексти 

художньої літератури надають досліднику комунікативних стратегій і тактик 
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надійні дані про їх лексико-граматичні, синтаксичні та прагмалінгвістичні 

показники [1, с. 130-138]. Наприклад, здійснено аналіз функціонування 

принципу ввічливості в дискурсі героїв Дж.Остін [1] і встановлено, що жінка 

початку ХІХ ст. є невпевненою у своїх мовленнєвих діях і вчинках, такою, що 

не має права вільно висловлювати власні думки (про що свідчить переважне 

уживання стратегії негативної увічливості «Став питання, висловлюйся у 

непрямий спосіб») [1, c. 25-29]. Такий висновок студента-магістра повністю 

узгоджується із знахідками українських і зарубіжних лінгвістів щодо 

превалюючих стратегій увічливості в жіночому дискурсі ХІХ ст. та характеру 

спілкування представників британської лінгвокультурної спільноти. 

За цією аналогією для здійснення аналізу особливостей дискурсу 

вигаданої мовної особистості залучаємо художні кінотексти, адже їхні базові 

характеристики якнайкраще відповідають завданням дослідження: 

антропоцентричність передбачає, що в центрі, незалежно від конкретної теми 

оповіді, стоїть людина, і все що робиться в кінотексті має на меті 

охарактеризувати людину якомога повніше; інформативність – як змістовно-

фактуальна, так і змістовно-підтекстова, для розуміння якої необхідна наявність 

фонових знань, у т.ч. у галузі культури, літератури, політики, суспільства, 

тощо. 

Отже, англійська література може стати автентичним джерелом 

проведення лінгвістичного аналізу, отримання надійних статистичних даних й 

написання як курсових / дипломних робіт студентами факультету іноземних 

мов, так і на подальших етапах наукової роботи. 
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ASSESSING WRITING 

Nabokova I.Yu., Nabokova D.O. (Kharkiv) 

 

Considerable changes in the content of current standardized tests (e.g. 

TOEFL), as well as a growing tendency towards incorporating the procedures of 

assessing grammar and vocabulary into the overall assessment of productive skill 

areas like writing and speaking, are currently putting forward stricter requirements to 

assessing writing skills. It is made even more important because good writing ability 

is very much sought after by higher education institutions and employers. Though the 

field of writing assessment has developed considerably over the past 50 years, it still 

remains one of the most problematic areas in language testing due to possible 

subjectivism of teachers' judgment in assessing the message contained in the writing 

sample, the clarity and organization of the message and the mechanics (spelling, 

capitalization and punctuation) utilized [4]. 

Two major approaches to writing assessment have been identified in the 

literature: direct and indirect. Indirect writing assessment, extensively used over the 

years, measures correct usage in sentence level constructions and focuses on spelling 

and punctuation via objective formats like MCQs and cloze tests. These measures are 

supposed to determine a student’s knowledge of writing sub skills such as grammar 

and sentence construction which are assumed to constitute components of writing 

ability. Indirect writing assessment measures are largely concerned with accuracy 

rather than communication.  

Direct measures of writing assessment assess a student’s ability to 

communicate through the written mode based on the production of written texts. This 

type of writing assessment requires the student to come up with the content, find a 

way to organize the ideas, and use appropriate vocabulary, grammatical conventions 

and syntax. Direct writing assessment integrates all elements of writing [A Practical 

Guide to Assessing English Language Learners [1]. 

Nowadays, technology has the potential to impact writing assessment. In the 

move toward more authentic writing assessment, it is being argued that students 
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should be allowed to use computer, spell and grammar check, thesaurus, and online 

dictionaries as these tools would be available to them in real-life contexts.   

Another controversial issue in writing assessment is topic restriction. The 

major advantage to giving students a choice of writing prompt is the reduction of 

student anxiety, while the major disadvantage lies in the impossibility to offer 

prompts which are at the same level of difficulty. Many testers feel that it is advisable 

for all students to write on the same topic because allowing students to choose topics 

introduces too much variance into the scores [2, p. 82]. 

Experts disagree on whether classroom teachers should mark their own 

students’ papers. Double blind marking is the recommended ideal where no student 

identifying information appears on the scripts.  

Summing up, Coombe, Folse and Hubley [1] outline 10 principles to remember 

about writing assessment: 1. Give students multiple writing assessment opportunities. 

2. Test a variety of writing skills and create tasks of varying lengths. 3. Develop 

prompts that are appropriate for the students. 4. Evaluate all answers to one question 

before going on to the next. 5. Mark only what the student has written. 6. Have a 

systematic approach for dealing with marking discrepancies. 7. Get students 

involved. 8. Provide students with diagnostic feedback. 9. Practice blind or double 

blind marking. 10. Calibrate and recalibrate. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРІЇ СХЕМ ДЛЯ РОЗВИТКУ 

ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК ЧИТАННЯ 

Найдіна Є. С. (Харків) 

 

Читання є складним та активним ментальним процесом, а саме процесом 

міркування з ціллю отримати нову інформацію, передбачити, підтвердити або 

спростувати її з оглядом на вже існуючі знання або досвід читача. Крім того 

воно є інтерактивним актом мовного спілкування між читачем та автором через 

текст. Френк Сміт зазначав, що для розуміння мови тексту читачеві необхідно 

сприйняти два типи інформації: 

- пряму (слова, що написані); 

- імпліцитну (знання про структурні особливості тексту та про ідею, 

що обговорюється в ньому) [5].  

Базуючись на характерних рисах процесу читання, розвиток моделей 

читання класифікується наступними етапами: модель «знизу догори» (1960), 

модель «згори донизу» (1970), модель «інтерактивна» (1977) [2]. 

Вважаємо за необхідне зупинити увагу на останній моделі, яку у 1977 

році запропонував Девід Румельхарт. На його думку, читання – це складна 

«взаємодія» багатьох мовних знань, наприклад, про літери, слова, синтаксичні 

моделі, семантичні значення і таке інше [4]. Інтерактивна модель згодом стала 

основою теорії схем, яка застосовується для пояснення, як читач використовує 

свої попередні знання, щоб зрозуміти новий текст та почерпнути щось з нього. 

Згодом теорія схем почала використовуватися при викладанні читання 

студентам, та отримала назву «Викладання за моделлю невід’ємних схем» 

(Integral Schema Teaching Model) [3]. Вона наголошує на тому, що читання є 

позитивною співкомунікацією між читачем та письменником та фокусується на 

ролі фонових знань в процесі розуміння тексту. Відмінність від традиційного 

методу навчання полягає в тому, що викладач не наголошує на читанні слова за 

словом та перекладі речення за реченням, а навпаки наполягає на застосуванні 

фонових знань для більш глибокого та повного розуміння тексту.  



 143 

Гіліан Браун у своїй роботі «Сутність розуміння» підтримував 

використання теорії схем в процесі навчання та зазначав, що інтерпретація 

тексту частково робиться шляхом припущень. Такі припущення стають 

можливими завдяки минулому життєвому досвіду читача або схожому тексту, 

фільму, телевізійній програмі, що вже знайомі читачу. Оскільки кожне речення 

тексту інтерпретується читачем, завдяки припущенням, то весь текст 

перетворюється на матрицю ідей, що постійно змінюються. Можна припустити, 

що головною проблемою при читанні для людини, яка вивчає іноземну мову, є 

не стільки нестача знань про язикові форми, а нестача фонових знань про 

культуру та суспільство того народу, чию літературу він читає. Відповідно до 

теорії схем, всі знання людини існують в довготривалій пам’яті у вигляді 

набору схем, які згодом формують тривимірні моделі структурованих схем [1]. 

Такі схеми включають знання з відповідної теми, які являють собою складовий 

елемент усіх знань людини. Ці схеми ієрархічні, тобто більші схеми включають 

до себе менші, а менші, в свою чергу, ще менші. Таким чином, коли людина 

отримує нову інформацію, то певні знання, що вже існують в вигляді схем та 

мають відношення до нового, активуються та ця схема використовується для 

пояснення певного сюжету. За теорією схем саме так відбувається процес 

глибокого та осмисленого розуміння тексту. 

Теорія схем як модель навчання читанню може бути ідеальною, якщо 

потрібно навчити студента навичкам вдумливого читання: активувати процес 

прогнозування, підтвердження той чи іншої інформації в тексті завдяки 

фоновим знанням. Зазначимо також, що коли треба звертати увагу саме на 

граматичні або лексичні особливості, ця теорія не несе значної ефективності. 

Таким чином ця теорії сприяє отриманню загальної інформації та розумінню 

ідеї тексту. 
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SOME LIMITATIONS IN ROLE-PLAY 

Nemchonok S.L. (San Jose, the USA) 

 

Role-play exercises, with a teacher who likes them and believes in their 

potential, and with a reasonably uninhabited class, can show excellent results. But 

even the most apparently attractive activities often do not work. Sometimes this is 

because there is too much mime involved and little efficient practice. But even when 

the exercise is all speech-oriented, students may find it difficult to get going, and 

when they do, the talking often is limited to a few exchanges, and we are back to: I've 

got nothing to say''. 

There are two major problems here, one concerned with the mature role-play 

itself, and one with a dimension missing from many such exercises. The first is the 

problem of student inhibition. Many students, unused to this type of exercise, 

particularly more mature ones with a non-cultural background, find it difficult to 

pretend to be someone else. The result is often embarrassment and unwillingness to 

participate, expressed in a phrase-''Let's stop these childish games and have a real 

lesson, goggling, or slow, forced conversations which grind to a halt fairly quickly, 

The problem can be overcome by unremitting efforts on the part of a dedicated 

teacher, coupled with explanations of what he or she is trying to do; but in some 

situations it may not be worth the effort.  

The second problem brings me yet again to the question of 'purpose'. In most 

role-play exercises, students are given a stimulus-situation and/or roles, but they are 

given no final objective to aim for. The situation is left open to them to interpret and 

develop as they see it to be fit for it. Now in a successful exercise of this kind, this is 

what will happen. All sorts of interesting conflicts and episodes will come up, which 

the students will react to spontaneously, getting more and more involved and 

interested, acting more and more convincingly-for, of course, the original function of 

such  activities was to develop acting ability not language. But put into a foreign 



 145 

language learning context, this lack of specific direction and purpose sometimes 

results rather in confusion and uncertainty what to do next; partly because some 

students are not relaxed and imaginative enough, partly because they are relatively 

limited in their technical ability to express themselves.  

Thus role-play is a step from 'talk about X'; it is now 'talk about X in role-

situation Y'; but we need one final step: 'talk about X in role situation Y in order to 

achieve Z'. 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ТЕКСТІВ 

ПРИ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ У ВНЗ 

Нефьодова О.Д. (Харків) 

 

У практиці навчання студентів ВНЗ іноземним мовам провідну роль 

відіграє підбір та використання прецедентних текстів як різновиду 

прецедентних феноменів (визначення та класифікацію див., зокрема, у роботах 

Ю. М. Караулова [1] та Н. В. Петрової [2]). 

Базовою метою лекційних курсів з історії літератури та 

лінгвокраїнознавства Великої Британії і США за програмою підготовки 

бакалаврів є ознайомлення студентів із текстами, прецедентними для членів 

відповідних лінгвокультурних спільнот. Закладення такого фундаменту стає 

запорукою подальшого розвитку позамовної компетентності студентів, котра 

водночас є невід’ємною складовою їх комунікативної компетентності. 

Менш очевидною є доцільність використання прецедентних текстів на 

заняттях з практики англійської мови. Проте, вміле використання прецедентних 

текстів сприяє підвищенню вмотивованості студентів й на заняттях з 

аналітичного та домашнього читання, усного мовлення, граматики. За 

визначенням, прецедентні тексти відомі переважній більшості членів окремої 

лінгвокультурної спільноти і мають для неї актуальність як у плані змісту, так і 

мовних структур, що такий зміст оформлюють. Отже, для забезпечення 

актуальності мовного та лінгвокультурного матеріалу, що вивчається 

студентами, слід формувати корпус текстів, які використовуються, зокрема, для 
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лінгвостилістичного аналізу на заняттях з аналітичного читання та для 

індивідуального читання студентами саме з текстів, які мають високий 

прецедентний потенціал. Адаптовані фрагменти прецедентних текстів можна 

також використовувати на заняттях з граматики для відпрацювання окремих 

граматичних структур, оскільки навіть використання в контексті речення 

окремого прецедентного імені підвищує інтерес студентів до вправи. На 

заняттях з усного мовлення опрацьовані студентами вдома відповідні 

прецедентні тексти можуть стати підґрунттям для продуктивної дискусії як 

однієї з форм групової роботи на заняттях мовою, котра дозволяє практикувати 

мовні та мовленнєві навички максимальній кількісті студентів у контексті 

авдиторного заняття. Найдоцільнішим тут є використання не лише 

прецедентних текстів, які існують лише в друкованій формі, але й 

прецедентних креолізованих текстів, зокрема кінострічок, телеінтерв’ю з 

прецедентними особистостями тощо. 

Водночас, використання прецедентних текстів у навчальному процесі у 

ВНЗ потребує від викладача високої компетентності та ретельної підготовки. 

Корпус прецедентних текстів окремої лінгвокультури не є стабільним, отже 

завдання викладача – відбирати тексти, які є насправді прецедентними, за 

можливістю, як для англомовців, так і для студентів англійської. Крім того 

акцент на екстралінгвістичній складовій прецедентних текстів, що 

використовуються на заняттях з граматики та аналітичного читання, має бути 

різним, щоб екстралінгвістичний компонент не заважав викладенню суто 

мовного матеріалу. 

За умови доречного використання прецедентних текстів в навчальному 

процесі забезпечується утворення спільного комунікативно-сприятливого 

осередку між викладачем та студентами; стабільний інтерес студентів до 

навчальних матеріалів та попередження професійного вигорання викладача. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕДІАОСВІТИ НА УРОКАХ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Овсяннікова Л.Є. (Харків) 

 

Медіа-освіта – частина освітнього процесу, спрямована на формування в 

суспільстві медіа-культури, підготовку особистості до безпечної та ефективної 

взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні (друковані 

видання, радіо, кіно, телебачення), так і новітні (комп'ютерно опосередковане 

спілкування, інтернет, мобільна телефонія) медіа з урахуванням розвитку 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Медіа-культура – сукупність інформаційно-комунікаційних засобів, що 

функціонують у суспільстві, знакових систем, елементів культури комунікації, 

пошуку, збирання, виробництва і передачі інформації, а також культури її 

сприймання соціальними групами та соціумом у цілому. На особистісному 

рівні медіа-культура означає здатність людини ефективно взаємодіяти з мас-

медіа, адекватно поводитися в інформаційному середовищі. Для формування у 

учнів медіа-культури було розроблено збірку матеріалів, спрямовану на аналіз 

різних типів медіа-ресурсів. Подані матеріали сприяють формуванню мовлення 

та письма англійською мовою. 

Нами було зібрано вправи для аналізу різних типів текстів: новин, 

оголошень, реклами, аудіо-презентації, фільмів та різні види самого аналізу: 

стилістичні особливості, візуальне оформлення. 

Метою поданих завдань є формування в учнів критичного мислення та 

здатності аналізувати зміст медіа-текстів та медіа-послань, робити розсудливі 

та зважені висновки, відрізняти факт від власної думки автора, розуміти роль 

стилістичних прийомів та вміти їх використовувати. 
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ЛІНГВОДИДАКТИКА ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА 

НАВЧАНЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Овчарова Г. О. (Харків) 

 

Професійна лінгводидактика є відносно новою галуззю знань, що почала 

стрімко розвиватися на межі ХХ і ХХI століть. За визначенням 

А. К. Крупченко, професійна лінгводидактика займається розробкою 

методології професійно орієнтованого навчання іноземної мови, спрямованого 

на формування іншомовної професійної комунікативної компетенції, 

компоненти якої характеризують мовну особистість спеціаліста [2, c. 46]; 

досліджує стратегії формування професійної компетенції фахівця в процесі 

навчання іноземної мови.  

Процес оволодіння мовою у навчальних умовах є предметом інтересів для 

психологів, психолінгвістів, лінгвістів, та методистів. У той самий час підійти 

до осмислення цього процесу лише з позиції тієї чи іншої окремої дисципліни, 

ми не можемо отримати повної картини, яка б показала механізм засвоєння 

мови у навчальних цілях. Зробити це дозволяє, на думку А. К. Крупченко, лише 

лінгводидактика, оскільки вона, будучи інтегративною наукою, покликана дати 

як опис механізмів засвоєння мови, так і специфіку управління цими 

механізмами у навчальних умовах. 

Лінгводидактика вивчає проблеми, пов’язані з аналізом, управлінням і 

моделюванням процесів оволодіння мовою. Для фахівця, що займається 

дидактичними питаннями, спроможність до мовного спілкування виступає як 

стратегічна мета навчання, тоді як предметом конкретної методики є процес 

передачі й засвоєння (вивчення) здатності до спілкування досліджуваною 

мовою з урахуванням конкретних умов для навчання [1, c. 12-18]. 

Лінгводидактика як наука покликана осмислити і описати 

лінгвокогнитивну структуру мовної особистості, обгрунтувати умови і 

закономірності її як бажаного результату у процесі викладання й вивчення 

іноземних мов, вивчати специфіку як об’єкта засвоєння / викладання, так і 
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взаємодію усіх суб’єктів цього процесу, природу помилок та механізм їх 

виправлення. 

Отже, актуальність лінгводидактичних досліджень обумовлена потребою 

створення об’єктивної наукової підстави оцінки ефективності методів навчання 

студентів і їх розвитку, методів, в основі яких лежить, передусім, ідея 

формування мовної особистості. 

Розглянуті методологічні підходи відображають тенденції розвитку 

сучасної лінгводидактики. В аналітико-синтетичній дослідницькій діяльності 

лінгводидактичного спрямування методологічні підходи виконують такі 

основні функціі ̈: гносеологічну, інтерпретаційну, оцінювальну, проектувальну, 

дослідно-експериментальну, рефлексивну, що характеризують тип 

організаційної культури наукової діяльності як проектно-технологічний. 

Висвітлена методологія передбачає проведення експериментального 

дослідження в природних умовах формування мовної особистості, які 

забезпечують її навчальну, зокрема мовленнєву, активність на якісно новому 

рівні, співвідносному з особистісно орієнтованою парадигмою. Іншими 

словами, сучасне дослідження лінгвометодичних проблем потребує 

методології, адекватної вихідним положенням особистісно орієнтованої 

лінгводидактики, це зумовлює не лише переосмислення методів наукового 

пізнання, а й методологічну рефлексію, свідомий методологічний самоаналіз, 

що сприяє перегляду дослідником уявлень про організацію власної наукової 

діяльності, її методологічний інструментарій. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЩОДО НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Оганісян К.Х. (Харків) 

 

Комунікативна спрямованість іноземних мов надає вчителю широкі 

можливості у вихованні громадянської позиції, патріотизму, високих 

моральних якостей особистості. На особистісному рівні патріотизм виступає як 

важлива стійка характеристика людини, що виражається в її світогляді, 

моральних ідеалах, нормах поведінки. Розвиток патріотичних якостей учня 

засобами іноземної мови враховує особливості вікового періоду і передбачає 

різні його етапи. Початкова школа. Патріотизм зароджується разом із 

формуванням родинних  почуттів до своєї сім’ї; матері, батька, бабусі, дідуся, 

родичів. Провідною темою у вивченні іноземної мови у початковій школі є, 

безумовно, тема «Сім’я», упродовж якої учні розповідають про своїх 

найближчих людей і родинне коло. Під час вивчення матеріалу з теми «Свята і 

традиції», молодших школярів слід ознайомити з елементами культури країни, 

мова якої вивчається. Знання, які учні отримують на уроках іноземної мови 

мають подаватися через призму знань, сформованих в процесі оволодіння 

рідною культурою. Тому, знайомлячись із святковими традиціями зарубіжних 

ровесників, необхідно обговорити сімейні традиції, традиції святкування у 

власній родині та у дитячому колективі, в якому перебувають діти. 

При вивченні теми «Помешкання» (4 клас) – звернути увагу учнів на 

будинки в українському стилі сільської місцевості, що викликає почуття 

трепетної поваги до домівок батьків і дідів. При вивченні теми «Погода» учням 

можна дати завдання намалювати карту України і порівняти погоду з мовою 

країни, яка вивчається.  

Основна школа. Це час для  виховання любові до своєї малої батьківщини 

– села, міста, учнівського колективу, місцевих традицій, до історії. В основній 

школі учні досягають такого рівня володіння мовою, при якому стає можливим 

діалог із зарубіжними ровесниками засобами інтернету чи проектної діяльності, 
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в ході яких відбувається самоідентифікація маленького українця. Матеріал 

навчально-методичного забезпечення сприяє розумінню важливості розвитку 

уміння співпрацювати і контактувати із представниками інших країн. В 

основній школі відбувається формування навичок та умінь школярів 

розповідати про своїх друзів, рідне місто, село, країну, національні свята, 

столицю своєї Батьківщини, надавати інформацію про основні пам’ятки 

культури, особливості вітчизняної шкільної освіти тощо. Широко 

застосовуються драматизації, пошуково-ігрові завдання, вікторини, конкурси 

тощо. 

Для учнів середньої школи завдання стають складнішими і відповіді на  

питання,  вимагають певної аргументації. Тому при вивченні теми «Подорож» 

учням можна запропонувати екскурсії у фортецю Хотин, Подорож у Карпати. 

При вивченні теми «Україна» учні повинні презентувати столицю з метою 

заохотити іноземних туристів приїхати у Київ. У цьому ж розділі учні вивчають 

матеріал про Україну та її історичні і пам’ятні місця, описують світлини 

мальовничих куточків нашої Батьківщини. Виховують почуття патріотизму і 

матеріали про народні свята (Різдво в Україні, колядки, щедрівки, фото з 

державною символікою під час святкування Дня Незалежності 24 серпня).  

У 6-му класі слід звернути увагу на розповіді про відомих сучасних 

українських співаків (Руслана, Олег Скрипка, Славко Вакарчук); на особливості 

відпочинку у Карпатах і на Півдні України; на тему  місто: Київ, вулиця 

Грушевського, Європейська площа, Володимирська Гірка, легенда про 

заснування міста Киів, карта столиці України . 

У 7 класі варто більш широко висвітлити теми: «Подорож»: діалоги про 

Україну; «Дозвілля»; «Туризм» додати тексти про переваги зеленого туризму у 

регіоні Карпат додати текст про національні парки України; 

У 8 класі у темі «Місто»: учням варто запропонувати розповідь про 7 

чудес України та проаналізувати фото Кам’янець-Подільського чи фортеці 

Хотин; розповісти про народні звичаї та традиції, характерні для певного 

регіону; бажаноорганізуватидискусійний клуб на тему «що ви можете 
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запропонувати місцевій владі, щоб відродити древні традиції наших предків, 

символи України». 

Старша школа. Це час на формування власне патріотизму, виховання 

любові до України як своєї Батьківщини. Розвиток уміння презентувати свою 

країну у світі, культуру і побут свого народу, святкові обряди і культурні 

цінності, національні особливості та реалії життя в спілкуванні із зарубіжними 

ровесниками та гостями набуваються засобами активізації отриманих у 

попередні роки навичок та умінь за допомогою рольових ігор, творчих 

проектів, організації молодіжних конференцій, змагань, культурних заходів і 

т.п. У навчально-методичному забезпеченні з іноземної мови для цього етапу є 

чимало культуро-країнознавчого матеріалу та завдань, що передбачають 

використання інтерактивних технологій, націлених на практичне застосування 

українознавчої інформації, на проведення соціокультурних паралелей, на 

виховання відчуття себе майбутніми громадянами своєї країни, рівноправними 

партнерами інших європейських країн, покликаних розвивати свою 

Батьківщину і збагачувати скарбницю світової цивілізації. 

 

ІНШОМОВНІ ЕПТОНІМИ 

ЯК СКЛАДОВА ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТА 

Оніщенко Н.А. (Харків) 

 

Однією з найбільш значущих складових комунікативного підходу до 

навчання іноземної мови вважається розвиток дискурсивної компетенції, яка 

дорівнює знанням різних типів дискурсів і правил їхньої побудови, а також 

уміння їх створювати і розуміти з урахуванням ситуації спілкування [5, URL]. З 

огляду на необхідність розвитку навичок ситуативного спілкування вважається 

доцільним включати ептоніми (цитатні одиниці з «печаткою авторства») до 

переліку облігаторних для навчання одиниць. Насамперед тому, що вони 

маркують «сфери і ситуації, що забезпечують контекст використання мови» [2, 

хі], чим відповідають вимогам ситуативного навчання, а також реалізують 

майже всі можливі мовленнєві дії комунікантів, насамперед регулятивність. 
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Регулятивність є однією з ознак мовленнєвої стратегії як «комплексу 

мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення комунікативної мети» [3, с. 54], і 

полягає не лише у виявленні засобів і способів організації спільного діалогу 

автора тексту й адресата, загальних і індивідуальних комунікативно 

обумовлених закономірностей у текстовій діяльності [1, с. 108].  

Регулятивний потенціал ептонімів, які насамперед виступають засобами 

когезії при смисловому розгортанні тексту, має враховуватися при навчанні 

рецептивної діяльності читання – як один з інструментів відтворення читачем 

текстового концепту, а отже саморегулятивного навчання. За допомогою 

переважно фіксованої позиції ептоніму в горизонтальній структурі тексту той, 

що навчається мови, має змогу безпомилково ідентифікувати елементи цієї 

структури (епіграф, зачин, коду), а також перемикання перспективи – а отже, 

краще зрозуміти комунікативну інтенцію автора.  

Дефінітивна структура ептоніму як навчального тексту сприяє розвитку 

логічності мовлення, яка перебуває в тісному зв’язку точністю та є ще однією 

ознакою культури мовлення [4, с. 23]. Парадоксальність, саморефлексивність 

ептонімів уможливлюють реалізацію спонукальної, експресивної функцій 

педагогічного дискурсу і стають, таким чином, складовою демократичного 

стилю педагогічного спілкування [там само, с. 149], оскільки лишають учневі 

право самостійного осмислення сказаного і відповідно право вибору.  

Також ефективним може бути використання стилістичних та 

дискурсивних потенцій ептонімів у навчанні продуктивних мовленнєвих умінь, 

як-то усне та письмове мовлення.  

При навчанні продуктивних видів мовленнєвої компетенції, узгодження 

формулювання навчального завдання з цими домінантами забезпечить 

запам’ятовування та актуалізацію значної кількості цитованих одиниць з 

різноманітним змістовим та оцінним навантаженням та різної прагматичної 

спрямованості.  

Урахування характеру зв’язків ептонімів з елементами концептосфери 

сприятиме розбудові ментального лексикону того, хто навчається іноземної 
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мови, за рахунок уточнення конфігурації кола навчальних тем/ситуацій, 

розширенню фонових знань майбутніх фахівців.  

Таким чином, використання ептонімів в навчальному процесі з 

підготовки майбутніх філологів та перекладачів відповідає актуальним 

принципам комунікативності, нелінійності, ситуативності, саморегулятивності, 

проблемно-орієнтованості навчання. 
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THE PROCESS OF ENGLISH LANGUAGE SKILLS FORMATION 

AT SCHOOL WITH SCIENCE AS A CORE FIELD 

Orel M.S. (Kharkiv) 

 

The first and foremost goal of teaching pupils at school with  Science Profile is 

the transformation of Standard British into the so – called “Foundation English” .It 

means to teach the language a way as intensive as it could even exist using the 

analysis of current every day situations with grammatical codes expressed in them. 

So the basic teaching method is grammatical – communicative. The mentioned above 

phenomenon is able to assist in the creation of the profound foundation of language 

skills , that’s why students will use English easily and fluently on the level of current 

usage (i.e. basic common topics), at the same time it is supposed to be a sufficient 

start to the implement of English into any other sphere either Mathematics, Biology 

http://www.tpu.ru/files/event/section1-08.doc
http://www.tpu.ru/files/event/section1-08.doc


 155 

or Information Technologies due to the formulas they’ve got, they need just to add 

some specified vocabulary. 

The essential steps in the gaining the desired aim: 

First: alongside with the themes which the State Standard offers, the teacher 

brings several speaking situations during every single lesson. The point is each one 

being a real example of alive speech which can end into “100001” colorful clichés for 

the academic year. So the grammar is studied with the help of a certain idiomatic 

phrase, it’s up to him/her(a teacher) to represent it in neutral synonyms (the 

vocabulary – bulk enlargement), then the ready – made situation is suggested in 

Ukrainian with some tips what variant of grammar is better to pick up. It can even be 

a base for a mini – dialogue that idiom, a certain word. 

Second: listening must become another vital thing for pupils since English 

lessons are more often the only time children deal with real authentic speech. The 

source of inspiration is www.bbc.co.uk. This course, which is available on − line, is 

aimed at intermediate learners and charts a pathway through the various aspects of 

language. Technology allows English to come to you! 

It’s up to a teacher to find such a material (usually as a homework exercise) 

with a wide variety of vocabulary, grammar, pronunciation (as learners of English 

often worry about speaking like a native speaker). The material suggested can be 

found on the personal page in vk.com/id164689359. The extra value of the site is that 

any kind of activity is of a small but linguistically intensive amount with covering 

social, cultural, scientific background of up-to-date original information. 

The students have to organize the Independent Learners’ Vocabularies which 

are the study of grammar, vocabulary, some plot outline (we have practice in writing 

as well). All this has to help in class − work discussion. 

Third: projects are done once in a while according to the norms they’re usually 

carried out ,but whatever learners do or create, the first and foremost aim is to speak 

and represent themselves as speakers in some circumstances in the most appropriate 

way. 

Fourth: writing starting with the eighth formers the constant work on style 

basics must be provided following by systematic practicing in various written 

http://www.bbc.co.uk/
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assignments ( formal/informal letters, postcards, e-messages, discursive essays, CV, 

etc.).  

Fifth: micro – type of any activity type. Whatever we do, we do it in the micro-

type frame. I hope that Micro means variety and one day can contribute to that 

profound base which can bring Foundation language at work. It depends on how 

much the chain of counterparts activities interact with each other as well as personal 

pupils’ self – organizing skills and the desire to study the language itself. Just in this 

case we can have “Macro” result that time at that school. 

 

ЕМОЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ДЛЯ 

ПОДОЛАННЯ СТРАХУ ГОВОРІННЯ У СУДЕНТІВ 

Павлова Л.В., Сергеєва О.А. (Харків) 

 

На заняттях з англійської мови на етапах мовлення дуже часто 

відмічається висока мовленева активність одних студентів і занизька готовність 

приймати участь в бесіді інших студентів. 

Хвилювання з приводу виступів перед аудиторією можуть відчувати 

люди з різним досвідом і кваліфікацією. У студентів, як показують опитування, 

таке хвилювання пов’язано із страхом зробити помилку і стати об’єктом 

кепкувань. Іноді це може бути викликано перебільшенням оцінки рівня знань 

слухачів, перед якими належить виступати і недооцінкою власного.  

Страх говоріння називають ще страхом сцени, або побоюванням 

спілкування в контексті публічних виступів [3]. 

Отримання нового досвіду завжди передбачає вихід із зони комфорту, а 

виступ перед аудиторією стає для багатьох викликом, який потребує 

подолання. 

Відомо, що говоріння безпосередньо пов’язано з когнітивними, 

емоційними та психомоторними аспектами особистості. Тому розуміння 

викладачем емоційних станів студентів є компетенцією необхідною для 

оптимізації спілкування в аудиторії [1]. 
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Емоції і почуття мають велике значення як спонукальні фактори будь-

якої діяльності, і відіграють особливу роль в енергетичному забезпеченні цієї 

діяльності [2]. Необхідним компонентом розуміння іншої людини є розуміння 

його емоцій і почуттів. Важливість такого розуміння обумовлена тим, що 

емоційні реакції, будучи тісно пов’язаними з мотиваційною та ціннісно-

смисловою сферами особистості, є безпомилковими індикаторами справжнього 

ставлення людини до подій [1].  

Не менш важливим фактором для створення емоційно-комфортної 

атмосфери в аудиторії є розвиток успішних взаємовідносин "викладач-

студент".Навіть якщо студент налаштований на когнітивне навчання, за 

відсутності емоційного зв'язку з викладачем, його бажання сприймати і 

використати інформацію досить низьке.  

Як показують дослідження, встановленню успішних взаємовідносин між 

викладачем та студентом сприяє вправне володіння викладачем навичками 

комунікації, що цілеспрямовано впливають на емоційну сферу студента. 

Бурлесон і Самтер  виділяють такі навички як уміння впливати на «его» 

суб’єкта (здатність змусити іншого  підвищити свою самооцінку), уміння 

підтримати співрозмовника (здатність підтримати співрозмовника в стані 

депресії, прикрості або тривоги), уміння залагоджувати конфліктні ситуації 

(здатність досягати рішень, які б задовольняли обидві сторони), уміння 

регулювати поведінку (здатність допомогти співрозмовникові побачити і 

виправити власні помилки) [4]. 

Отже, тільки за умов розуміння викладачем емоційних станів студентів та 

розвитку довірчих і дружніх взаємовідносин в аудиторії можливо створити 

емоційно-комфортну атмосферу, що, на нашу думку, є істотним чинником для 

подолання страху говоріння у студентів.  
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ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПОДГОТОВКЕ 

КОМПЕТЕНТНОСТНОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА-ФИЛОЛОГА 

Пасынок В.Г. (Харьков) 

 

В условиях развития современного поликультурного мира имеются все 

предпосылки для пересмотра значимости учебного предмета «Иностранный 

язык» (ИЯ). Иноязычная подготовка в системе высшего профессионального 

образования должна способствовать формированию у выпускников таких 

способностей, которые дадут им возможность использовать иностранный язык 

в качестве инструмента общения в диалоге культур. Формирование 

коммуникативной компетенции приобретает особую актуальность и 

значимость в образовательном пространстве языкового вуза. 

Коммуникативная компетенция студентов формируется за счет трех 

базовых составляющих: знаний (включающих основы коммуникации в 

определенной культуре), умений (войти в разговор, поддержать коммуникацию, 

выйти из разговора), навыков (чтение, письмо, аудирование, говорение), 

интерактивность, креативность. Компетентностный подход предполагает 

наличие не только теоретических, но и практических знаний, возможности 

освоения и внедрения новых технологий. 

Уровень овладения коммуникативной компетенцией определяется этапом 

и целью обучения. В. И. Тесленко и С. В. Латынцев выделяют четыре уровня 

сформированности коммуникативной компетенции: 1) базовый уровень – 

преобладают заучивание, репродуктивный уровень заданий; 2) оптимально-

адаптивный – студенты не владеют в достаточной мере всеми составляющими 

коммуникативной компетенции, но при этом демонстрируют готовность к ее 

проявлению (хотя нерегулярно) и обладают заметным потенциалом; 3) 

творческо-поисковый – студенты демонстрируют достаточное развитие 
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коммуникативной компетенции, успешно действуют в проблемных ситуациях, 

готовы к адаптации в информационной среде. 

Названные уровни могут быть соотнесены с уровнями усвоения знаний, 

описанными В. П. Беспалько: 1) деятельность по узнаванию (ученический 

уровень) – правильное выполнение аналогичных заданий; 2) деятельность по 

решению типовых задач (алгоритмический уровень) – полнота и действенность; 

3) деятельность, связанная с выбором действия (эвристический уровень) – 

выполнение мыслительных операций; 4) деятельность по поиску решения 

(творческий уровень) – опора на жизненный опыт, работу воображения и 

активное мышление. 

Вышеназванные уровни компетенции, однако, не учитывают еще один 

аспект формирования компетентности студента – креативный подход. 

Поэтому одним из важнейших аспектов коммуникативной компетенции 

студента мы считаем развитие креативного мышления на иностранном языке 

(Д. Хаймс рассматривает коммуникативную компетенцию как творческую 

способность человека пользоваться инвентарем языковых средств (в виде 

высказываний и дискурсов), которая складывается из знаний и готовности к их 

адекватному использованию). 

Креативность – это свойство творческой личности, направленное на 

управление развитием мыслительной деятельности. С. Ю. Кузьмин отмечает, 

что основной формой активности сформировавшейся личности является 

профессиональная деятельность, эффективность которой во многом зависит от 

ее творческого характера. В этой связи, на наш взгляд, особою значимость 

приобретает процесс развития креативности, необходимой для успешной 

реализации профессиональной деятельности.  

В современном обществе креативные качества личности должны 

выходить на первый план (это, прежде всего, активность на занятиях, 

продуктивное решение поставленных преподавателем задач, интуиция, 

способность привносить нечто новое в учебное занятие, порождать 

оригинальные идеи, улавливать противоречия, формулировать гипотезы, а, 

главное, – развивать способность отказываться от стереотипных способов 
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мышления). Выделим следующие качества творческих студентов: 

любознательность, увлеченность, сообразительность, инновационность, 

эмоциальная восприимчивость, развитая фантазия, требовательность к себе. 

Таким образом, активность связывается с творческим подходом, при котором 

студент формирует мысль, воспроизводит ее и сам развивается. 

Все эти качества в той или иной степени подразумевают активную 

деятельность студента, которая получает новый импульс, обретая новые 

ценности и смыслы. Возникает интерактивное и активное взаимодействие 

преподавателя и студента, которое предполагает дивергентное развитие. 

Считаем, что рассмотренный подход открывает перспективы 

совершенствования личности современного профессионала. 

 

THE FUNDAMENTALS OF SELF-ASSESSMENT 

Papovyants E. G. (Kharkiv) 

 

The shift of paradigm in education from the teacher directed classroom to a 

more active learning, student based classroom has created the need for educators to 

reevaluate the ways they have previously assessed student learning [1]. That has led 

to refinement and diversification of assessment alternatives. Among the innovative 

forms of assessment facilitating student learning which have been put to practice 

recently is self-assessment. 

Self-assessment is a process where students are involved in and are responsible 

for assessing their own piece of work. It encourages students to become independent 

learners increasing their motivation. The main objective of peer-assessment is to 

develop students’ analytical thinking and evaluation skills. 

Prior to self-assessment implementation and the key to make it successful, the 

crucial point is to introduce the concept to get students’ acceptance. It is particularly 

important to explore the assumptions and basic principles that underlie the self 

assessment innovation. The implementation process needs to include a clear rationale 

that students should understand what are the purposes and basic principles of this 

type of evaluation.  
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While incorporating self-assessment into the process of learning the following 

principles are to be pursued by the teacher. First of all, students have to fully realize 

that self-assessment will be used for self-reflection in the classroom. One of the ways 

of systematizing self-assessment is to use by learners a journal or diary. Students are 

encouraged and required to record what they have learned, how well they have 

learned the material (their perceived level of mastery over the course content) and 

how they will use the acquired skills and knowledge in their further performance. The 

immediate duty of the teacher will be to make regular checks on journal entries. 

Secondly, teachers have to assist in generating student’s independence. In the 

process of self-assessments students are given the opportunity to participate actively 

in checking and evaluating their own work. Therefore, most of them will inevitably 

become more independent while reflecting on their own piece of work. To make self- 

assessment a more meaningful learning experience the teacher should provide 

students with guidelines to follow before they start grading some type of activity. 

These often come in the form of scoring rubrics. The rubric consists of a set of 

detailed standards and explicit criteria to which students’ performance will be 

compared. Students should be provided with the scoring criteria at the onset of 

instruction.  

One more principle to follow when practising this type of evaluation scheme is 

developing students awareness of strengths and weaknesses. Self-assessment tools 

enable learners to better acknowledge and pinpoint their areas of strengths as well as 

their shortcomings. For this purpose students should be provided with checklists or 

rubrics that rate skill achievements, the latter will help learners to identify their 

strengths and weaknesses. When learners use sell-assessment tools, over the course of 

time they can ascertain their ongoing progress, which is a highly motivating factor.  

The following areas lend themselves to self-assessment: students’ 

presentations, reports, essays, projects. But a set of scoring criteria is a variable 

complex depending on the chosen course of study and the type of student activity.  

Despite some concern of teachers about reliability and fairness of this method 

of assessment it is gaining ground currently. It would be unreasonable to oppose 

conventional and innovative methods of evaluation. They are not mutually exclusive 
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but rather complementary. Self-assessment is especially important at the graduate 

level because it serves as an indicator of students’ readiness for their professional 

activity. 
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МОТИВАЦІЯ – РУШІЙНА СИЛА ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Підхомна О.В. (Красноград) 

 

Без знання іноземної мови сьогодні не може обійтись жодний фахівець 

будь-якої галузі. Іноземна мова служить своєрідним містком між різними 

країнами і робить можливим обмін духовними і культурними цінностями. Крім 

того, без іноземної мови не можливі економічні, політичні відносини між 

країнами. 

Навчання дітей англійської мови розпочинається з першого класу і має 

важливе, фундаментальне значення адже тут вчителем закладаються фонетичні, 

лексичні, граматичні основи вивчення іноземної мови. Процес навчання 

іноземної мови на початкову етапі потрібно вмотивовувати, оскільки без 

мотиву жоден вид діяльності не буде успішним. Вчителю необхідно 

організовувати навчальний процес таким чином, щоб у дітей було бажання 

вивчати іноземну мову. 

Мотивація є найбільш безперечним і вивченим фактором успішності 

вивчення в цілому і вивченні іноземної мови зокрема. Існує зовнішня та 

декілька видів внутрішньої мотивації. Зовнішня мотивація, як правило, націлює 

учнів на досягнення кінцевого результату вивчення. Внутрішня мотивація має 

сильний стимулюючий вплив на процес вивчення. А для цього необхідно 

будувати процес вивчення таким чином, щоб ті хто вивчають мову на кожному 

етапі відчували просування до наміченої цілі. Крім широко відомої зовнішньої 

та внутрішньої мотивації, в зарубіжній психології розрізняють глобальну, 

ситуаційну та інструментальну мотивацію. Дослідження показали, що усі види 

мотивації необхідні при вивченні іноземної мови. 



 163 

У проблемі формування мотивації велике значення має інтерес як 

важливий мотив навчання. О. М. Степанова дає таке визначення цьому 

поняттю: «...це один із провідних мотивів навчання, що сприяє засвоєнню 

знань, умінь та навичок» [1]. Американський психолог Д. Брунер стверджує, що 

інтерес до матеріалу, який вивчається, є кращим стимулом до навчання [2]. 

О.Л.Біган, вивчаючи проблему мотивації вивчення іноземної мови, 

вказує, що «велику роль у формуванні позитивного ставлення до предмета 

може відігравати сам викладач» [3, с. 17]. 

У процесі вивчення іноземної мови формування мотивації може бути 

ефективним тільки за активної діяльності суб’єктів навчання. Гра – провідний 

вид діяльності молодших школярів. Сучасна дидактика вбачає в ігрових 

формах навчання можливості ефективної взаємодії педагога і суб’єктів 

навчання. Для того, щоб викликати інтерес в учнів до вивчення іноземної мови, 

широко застосовуються використання інформаційно-комп’ютерних технологій, 

сучасних технічних засобів та інтерактивного навчання на уроках, навіть, 

оформлення кабінету. 

Працюючи з молодшими школярами, не потрібно забувати про 

«нагороди» та відзначення якості роботи всіх учасників процесу. З певністю 

можна стверджувати, як саме з перших уроків вчителів зацікавить дітей до 

вивчення англійської мови, таким і буде кінцевий результат.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Полоцька (Чорновол-Ткаченко) О.О. (Харків) 

 

Реформування вищої освіти в Україні за останні двадцять років є 

відображенням всесвітніх тенденцій, спрямованих на підвищення ефективності 

навчання в університеті, на відповідність якості остіти високим вимогам 

суспільства до професіоналів, які мають диплом вищого навчального закладу. 

Очевидно, що цей процес реформування в країні набирає обертів, що освітяни 

України мусять віднайти відповіді на виклики сучасності, але безумовною 

перевагою є можливість аналізувати досвід зарубіжних колег, які вже досягли 

позитивних результатів у розвитку, моніторингу та оцінці академічних надбань 

студентів. 

З початку XXI сторіччя одним з ключових питань організації навчального 

процесу університетів світу є доробка чітко прописаних вимог до того, що 

студенти вивчають, мають знати та вміти робити, тобто опис стандартів вищої 

освіти. При цьому за останні 10 років фокус в обговоренні цього питання 

перемістився зі стандартизації процесу викладання на оцінювання у загальному 

сенсі знань випускників університетів як основного результату діяльності та 

відповідальності вищого навчального закладу. 

Моніторинг якості академічних надбань студентів на національному та 

міжнародному рівні має свою історію: піонерами у цьому напрямку стали 

колеги з Бразилії, які у 1996 році впровадили національну систему екзаменів з 

різних дисциплін для випускників університетів. У США Колегія з оцінки знань 

(the Collegiate Learning Assessment) протягом вже майже десятиріччя збирає 

об’єктивні дані щодо якості знань випускників більше, ніж 400 ВНЗ. У Великій 

Британії у 2009 році Агенція із забезпечення якості (the Quality Assurance 

Agency) розпочала роботу із зовнішними екзаменаторами з метою розробки 

більш прозорих критеріїв оцінки стандартів академічних надбань. В Австралії у 

2009 році було створено Агенцію з питань якості вищої освіти (the Australian 

Universities Quality Agency), яка вивчає засади генералізованого підходу до 

встановлення та оцінки академічних стандартів у вищій освіті. 
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Таким чином, бачимо, що проблема стандартизації вищої освіти та 

методик об’єктивного оцінювання академічних надбань випускників 

університетів існує на світовому рівні та являє собою ознаку високих вимог 

сучасного суспільства до якості вищої освіти. Вирішення цієї проблеми 

ефективно не може бути легким, бо передбачає кардинальну зміну методології 

та культури оцінки якості вищої освіти від того, ЯК університет навчає, до того, 

ЧОГО саме досягли випускники. Такий перехід можливий за умови створення 

особливих педагогічно-організаційних умов для професорсько-викладацького 

складу та адміністрації університетів. Так заохочення освітян до дискусії та 

внесення пропозицій щодо моніторингу вищої освіти на національному рівні 

однозначно може стати інструментом для досягненнця цієї мети. Наприклад, 

результатом такого обговорення у Великій Британії став перелік навичок, 

якими мусять володіти випускники вищого навчального закладу, у межах 

загальноєвропейського проекту European Tuning Process. 

У наш час відповідальність за надання студентам якісної освіти лежить на 

ВНЗ, які завдяки процесам децентралізації отримують все більшу автономність. 

Збагнення того, що високі стандарти освіти формуються з багатьох чинників, 

зокрема з рівня знань та навичок, якими володіють випускники вищої школи, є 

ключовим моментом у зміні педагогічної парадигми освітян. Якісний 

моніторинг якості сучасної вищої освіти, як демонструє світова практика, 

враховує не тільки (та не стільки) інформативну складову, скільки відповідність 

знань студентів соціальним, професійним, психологічним та іншим вимогам 

суспільства. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОРОЖДЕНИЯ 

И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ 

В ВИДЕ ЕЕ ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ФОРМЫ 

Попель О.В. (Одесса) 

 

Установленные компоненты содержания обучения иноязычной 

презентационной речи достаточно разнотипные по своей лингворечевой 
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характеристики и поэтому не могут развиваться одинаково на протяжении 

всего процесса обучения. 

Нам представляется, что основными этапами такой деятельности могут 

быть следующие: 1) зарождение замысла высказывания; 2) программирование 

последовательности изложения мыслей; 3) программирование лингвистической 

формы изложения мыслей на родном языке; 4) реализация 

запрограммированного плана речевого высказывания средствами иностранного 

языка во внутренней речи и установление недостатка лингвистических знаний; 

5) письменная фиксация каждого предложения на иностранном языке с 

пробелами по каждому пункту плана; 6) устранение пробелов путем 

использования двуязычного словаря и грамматических справочников; 7) чтение 

про себя каждого предложения и его самостоятельная корректировка; 8) 

повторное чтение про себя всего текста; 

9) подбор средств отражающих содержание текста; 10) подготовительное 

воспроизведение презентационного текста вслух; 11) подготовка ответов на 

предполагаемые вопросы с учетом компетенции и мотивации в прослушивании 

данной информации у будущих слушателей; 12) презентация подготовленного 

текста и ответы на спонтанно-возникаемые вопросы слушателей.  

Названные этапы подготовки и реализации презентационной речи 

обусловлены как психологическими закономерностями порождения и 

воспроизведения иноязычной речи, так и дидактической логикой организации 

процесса обучения. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА В УНИВЕРСИТЕТЕ КАК 

ПЛАТФОРМА ДЛЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Попова Н.В. (Санкт-Петербург, Россия), Трофимова Г.С. (Ижевск, Россия) 

 

Педагогический словарь определяет профессиональную компетентность 

учителя как владение им необходимой сумой знаний, умений и навыков, 

определяющих сформированность его педагогической деятельности, 

педагогического общения и личности учителя как носителя определенных 

ценностей, идеалов и педагогического сознания [1, с. 95]. 

Переход к компетентностной модели образования обусловливает 

необходимость переосмысления путей и способов развития профессиональной 

компетентности студентов, будущих педагогов, основным из которых является 

педагогическая практика. Тридцать лет назад педагогическая практика 

включалась в программу университетской подготовки на том основании, что 

она должна была способствовать пробуждению и формированию интереса к 

профессиональной педагогической деятельности. Сегодня этого недостаточно. 

Компетентностный подход, как известно, ставит нас перед 

необходимостью не только формирования интереса студентов к 

преподавательской деятельности, и не только овладения необходимыми 

знаниями, умениями и навыками, но и приобретения опыта их применения уже 

в рамках вузовского обучения. Этот подход вынуждает нас смотреть на 

педагогическую практику не как на часть учебного процесса или вид учебных 

занятий, а как на компонент профессиональной подготовки студентов, 

ориентированный на выполнение практических задач. 

Традиционно педпрактика имела комплексный характер и включала 

следующие этапы [2, с. 31]: подготовительный этап (установочная 

конференция, анализ видеоуроков); пассивная практика (посещение занятий, 

работа с документами); активная практика (подготовка, проведение, 

обсуждение уроков и воспитательных мероприятий); завершающий этап 

(групповая конференция в школе, итоговая – в вузе). 
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Современные подходы к организации и проведению педагогической 

практики предполагают подготовку студента к исследовательской 

деятельности. Такого рода подготовка осуществляется за счет вовлечения 

студентов в научные исследования для сбора и первичной обработки 

эмпирического материала или за счет постановки перед студентами задач 

исследовательского характера, которые апробируются во время практики. 

Кроме этого интересно отметить стремление современных вузов 

рассматривать практику как платформу для социально значимого 

проектирования [3, с. 123]. Например, в Санкт-Петербургском 

политехническом университете все магистранты педагогического профиля 

принимают участие в проекте по разработке элективного курса «Сохранение 

культурного наследия», который нацелен на освещение многообразной 

деятельности таких международных организаций как ЮНЕСКО, ИКОМОС и 

Пакт Рериха. Магистрантам-лингвистам, будущим преподавателям 

иностранных языков, необходимо создать коммуникативные упражнения к 

текстам на английском языке по культуроведческой тематике. Кроме этого, им 

предстоит создать специальные задания по курсовому проектированию, 

которые связаны с описанием историй сохранения или даже спасения 

культурных памятников в центре Санкт-Петербурга, то есть имитируется 

известный в методике обучения метод «кейс-стади» или ситуационного 

анализа.  

Проект имеет явно выраженную практическую направленность, что 

соответствует основным положениям компетентностного подхода. 

Воспитательное значение подобного проекта очевидно: при выполнении 

указанных заданий студенты осваивают новый пласт культурологических 

знаний и развивают аналитическую компетенцию при выполнении социально 

значимого проекта. Студенты проявили большой интерес к данному проекту и 

увлеченно занимались поисковой деятельностью в сети Интернет. 
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практике: Для студ. ф-тов ин. яз. и профес. переподготовки / Е.Н. Соловова, 

К.С. Махмурян. – М.: Глосса-Пресс, 2005. – 64 с. 3. Матяш Н.В. 

Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение: учеб. 

пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Н.В. Матяш. – М.: 
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МЕДІАОСВІТНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НА УРОКАХ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Прищенко Н.В. (Дергачі) 

 

Світ за останні декілька десятиліть якісно змінився. Для більшості дітей і 

молоді медіа перетворилися у їх світ, віртуальну реальність, де найкраще і 

найгірше може бути як створене, так і ліквідоване. У той же час молоді люди не 

володіють достатніми знаннями, щоб об’єктивно оцінити справжній сенс 

отриманої інформації. А педагоги та батьки часто виявляються безпорадними у 

спробі співставити власний життєвий і професійний досвід з 

медіакомпетентністю їхніх дітей. На думку фахівців ЮНЕСКО, саме 

медіаосвіта дозволяє вирішити цю проблему. 

Інформаційна революція та глобалізація зробили наше сприйняття світу 

значною мірою залежним від того, як його подають медіа. За цих обставин 

медіаосвіта є шляхом до того, щоб озброїти людину можливістю самозахисту 

від недобросовісної медіаінформації та створення якісної медіапродукції.  

Отже, як педагогам, так і школярам, доводиться постійно стикатися із 

зростаючим інформаційним потоком, відчувати значні труднощі, коли 

необхідно застосувати пошукові навики, самостійно критично оцінити 

отриману інформацію, а також створити свій медіапродукт (фільм, 

презентацію,твори різних журналістських жанрів).  

Медійна освіта спрямована і на масове оволодіння елементарними 

журналістськими навичками та новітніми технологіями, і на захист індивідів 

від надміру агресивного інформаційного довкілля (скажімо, впливу екранного 

насильства, пропаганди, порнографії, реклами). 
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ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИМ НАВЫКАМ 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Прокопенко А.А. (Харьков, Украина),  

Шикалова О.В. (Амстердам, Голландия) 

 

В настоящее время, в связи с утверждением ведущей позиции грамматики 

в формировании коммуникативной компетенции, проблема формирования 

грамматических навыков является одной из наиболее актуальных. 

Грамматический навык по своей природе неоднороден и таким образом требует 

к себе комплексного подхода, затрагивающего все основные его стороны. 

В грамматическом навыке можно выделить составляющие его более 

частные действия: 1) выбор структуры, адекватной речевому замыслу 

говорящего (в данной ситуации); 2) оформление речевых единиц, которыми 

заполняется структура в соответствии с нормами данного языка и 

определённым временным параметром; 3) оценка правильности и адекватности 

этих действий [1]. 

Виды навыков различны как и виды речевой коммуникации (говорение, 

чтение, аудирование, письмо). Грамматический навык говорения подразумевает 

правильное коммуникативно-мотивированное автоматизированное 

употребление грамматических явлений в устной речи, т.е. речевые 
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морфологические навыки (образование личных окончаний глаголов). Те 

навыки, которые отвечают за верное автоматизированное расположение слов во 

всех типах предложений, определяются как синтаксические речевые навыки. 

Рецептивные грамматические навыки (рецетивно-активные и рецептивно-

пассивные) – автоматизированные действия по указанию и расшифровке 

грамматической информации в письменном или звучащем тексте. Языковые 

дискурсивно аналитические грамматические навыки формируются на основе 

грамматических знаний и используются как фоновый компонент в основном в 

письменной речи, реже в говорении [1].  

Владение речевыми грамматическими навыками положительно влияет на 

формирование речевого грамматического автоматизма. Формирование 

грамматических навыков и функционирование грамматической стороны 

говорения происходит следующим образом: а) говорящий выбирает модель, 

адекватную своему речевому замыслу; б) говорящий оформляет речевые 

единицы, которыми заполняется модель. Операция оформления должна 

произойти согласно нормам языка и в определённых временных параметрах. 

Выбор модели зависит и от того, насколько усвоено говорящим его 

грамматическое значение, которое, с одной стороны, связано с оформлением 

модели, с другой – с ситуацией, от чего зависит выбор. 

Понимание и признание этого обуславливают отказ от последовательного 

формирования сначала операции оформления (в языковых и им подобных 

упражнениях), а затем операции выбора (в речевых упражнениях), т.к. в этом 

случае оформление вынуждено отрывать от ситуативности и поэтому не 

вырабатывается механизм ситуативного слежения за оформлением  

высказывания. Названный механизм вырабатывается только в том случае, если 

форма и функция усваиваются параллельно, при ведущей роли функции, как 

это имеет место в условно-речевых упражнениях [1].  

Обе операции – выбор и оформление – синтезированы в грамматическом 

навыке в единое действие, обладающее качествами речевого навыка.  
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НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Прокопенко Т. В. (Мерефа) 

 

Якісна мовна підготовка учнів неможлива без використання сучасних 

інноваційних освітніх технологій, які включають інтерактивні комунікаційні 

технології у навчанні, технології проектного та інформаційного навчання, 

роботу з навчальними комп’ютерними й мультимедійними програмами, 

дистанційні технології в навчанні іноземних мов, створення презентацій у 

програмному середовищі Microsoft Power Point, використання ресурсів 

всесвітньої мережі Інтернет. 

Сучасна комунікативна методика пропонує широке впровадження в 

навчальний процес інтерактивних методів та форм роботи для кращого 

свідомого засвоєння матеріалу. На практиці досить ефективними виявилися 

такі форми роботи, як індивідуальна, парна, групова й робота в команді. До 

таких нестандартних методів можна віднести: обмін думками (think-pair-share), 

парні інтерв’ю (pair-interviews); дискусії, внутрішні /зовнішні кола (inside / 

outside circles), читання зигзагом (jigsaw reading), вправи на зразок «Мікрофон», 

«Заверши речення», «Займи позицію», «Снігова куля», «Мозковий штурм», 

«Дерево рішень» тощо. До таких інтерактивних методик належить і технологія 

співпраці. Ідея полягає в створенні умов для активної спільної діяльності учнів 

в різних учбових ситуаціях. Діти об'єднуються в групи по 3-4 людини, їм 

дається одне завдання, при цьому обговорюється роль кожного. Отже, учень 

відповідає не лише за результат своєї роботі, а і за результат всієї групи. Тому 

слабкі учні прагнуть з’ясувати в сильних те, що їм незрозуміло, а сильні учні 

прагнуть, щоб слабкі досконально розібралися у завданні [2, с. 3]. 

Дієвим є і метод проектів. Учні розширюють свій кругозір, кордони 

володіння мовою, отримуючи досвід від практичного його використання, 
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вчаться слухати і розуміти один одного при захисті проектів. Діти працюють з 

довідковою літературою, словниками, комп'ютером, тим самим створюється 

можливість прямого контакту з автентичною мовою, чого не дає вивчення мови 

лише за допомогою підручника на уроці в класі. Метод проектів формує в учнів 

комунікативні навики, культуру спілкування, уміння коротко і доступно 

формулювати думки, розвивати уміння добувати інформацію з різних джерел, 

обробляти її за допомогою сучасних комп'ютерних технологій. 

Впровадження інформаційно-комунікативних технологій у навчання 

значно покращує процес сприйняття та засвоєння інформації. Завдяки 

комп'ютеру, Інтернету і мультимедійним засобам учням надається унікальна 

можливість опанування великого об'єму інформаційного матеріалу з його 

подальшим аналізом і сортуванням. Значно розширюється і мотиваційна основа 

учбової діяльності. В умовах використання мультимедіа учні отримують 

інформацію з Інтернету, телебачення, самі беруть інтерв'ю і проводять 

телемости. З’являються і нові види завдань, де поєднуються декілька 

інноваційних методик одночасно. Наприклад освітній веб-квест (web-quest) 

розглядається як проблемне завдання з елементами рольової гри, проект із 

використанням Інтернет-ресурсів. Результати виконання веб-квесту можуть 

бути представлені у вигляді усного виступу, комп’ютерної презентації, есе, веб-

сторінки тощо [3, c. 33]. 

Отже, поєднання традиційних методів з новітніми тенденціями, значно 

оптимізують активність і продуктивність учнів у процесі вивчення іноземної 

мови. Тому актуальним є подальший пошук нових підходів і застосування їх у 

процесі навчання іноземних мов.  
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРEДCТВА 

В ОБУЧEНИИ AНГЛИЙCКOМУ ЯЗЫКУ 

Пронь И.А., Смирнова С.М. (Харьков) 

 

Сегодня всё чаще возникает вопрос о применении новых технологий в 

школе. Использование мультимедийных средств в процессе обучения даёт 

возможность повышения качества образования. Учащиеся могут использовать 

мультимедийные элементы: компьютер, мультимедийный учебник, сеть 

Интернет, электронный образовательный ресурс, при выполнении домашних 

заданий, при обучении в группе, а также при работе над совместными 

проектами в классе. 

Актуальной задачей методики обучения иностранному языку является 

совершенствование навыков повседневного и профессионального общения (как 

непосредственно с носителями языка, так и через интернет, прессу) с помощью 

мультимедийных средств. 

Средства мультимедиа – это сочетание нескольких эффектов. Они 

состоят из аудио, фото, текста, графических изображений, анимации, 

интерактивных элементов, (гиперссылок) и видео. Всё это создаёт 

информационную среду, в которой пользователь получает качественно новые 

возможности. 

В первую очередь мультимедийные элементы служат для ознакомления с 

новой лексикой (любой вид деятельности в виде анимации или картинок). В то 

же время их можно использовать как средство интерактивного общения между 

различными языковыми группами. 

Современные средства мультимедиа предоставляют огромные 

возможности для самообучения и обучения. Средства мультимедиа: 

 предоставляют прекрасные условия для улучшения устной речи; 

 отлично подходят для развития навыков аудирования; 

 служат для проверки знаний (компьютерное тестирование); 
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 применяются для углубления знаний, как дополнительный 

материал к урокам. 

Для нас, учителей средней школы, важно то, что средства мультимедиa 

позволяют реализовывать новые формы и методы обучения, открывают доступ 

к новым иcтoчникам инфoрмaции, oбрeтeния и зaкрeплeния прoфeccиoнaльных 

нaвыкoв. 

В нашей гимназии мы стремимся разнообразить наши уроки, включая 

элементы видео, презентаций, различных разработок учащихся. Большим 

подспорьем являются наши блоги и сайты, на которых мы размещаем учебную 

информацию, а также работы детей. Учащиеся с удовольствием создают свои 

сказки, пишут письма воображаемым друзьям, создают мини фильмы, которые 

потом с гордостью показывают своим родителям. Современные дети – дети, 

выросшие на компьютерных программах по чтению, счету, природоведению и 

т.п. Они быстрее поймут учителя на их «компьютерном» языке, поэтому 

современному учителю нельзя отставать от своих учеников и стремиться искать 

все новые и новые способы активизации работы на уроках иностранного языка.  
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ТЕСТ – ОДИН З НАЙЕФЕКТИВНІШИХ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ 

В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Птушка А.С. (Харків) 

 

Питання тестування привертають в останні роки все більшу увагу 

педагогів та вчителів [1; 2]. В учбово-методичних комплектах наводяться 

приклади контрольних завдань різних видів мовленнєвої діяльності, де частина 

з них у формі тестових завдань. 

http://ict.edu.ru/vconf/files/3147.rtf
http://conf-vrn.narod.ru/conf/conf2/index.htm
http://pedsovet.alledu.ru/library/634
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Термін «тест» має багато значень, різні науковці, що працюють в галузі 

соціології, психології, педагогіки, частних методик і т.д. вкладають в це 

поняття не завжди ідентичний зміст, тому що не існує його визначення, 

придатного для всіх [1; 2]. Тест (англ. «test» – проба, випробування, перевірка 

будь-яких якостей) – це сукупність взаємопов’язаних завдань зростаючої 

складності, що дає змогу надійно та валідно оцінювати знання або будь-які інші 

психолого-педагогічні характеристики [2]. 

Основною відмінністю тесту від традиційної контрольної роботи є те, що 

він завжди припускає вимірювання. Тому оцінка, що виставляється за 

підсумками тестування, відрізняється більшою об'єктивністю і незалежністю 

від можливого суб'єктивізму вчителя, ніж оцінка за виконання традиційної 

контрольної роботи, яка завжди суб'єктивна, оскільки заснована на враженні 

вчителя, не завжди вільного від його особистих симпатій або антипатій по 

відношенню до того, або іншого студента [1]. Якість будь-якого 

вимірювального засобу, у тому числі і тесту, визначається в першу чергу 

показниками його надійності і валідності. Показник надійності свідчить про те, 

наскільки послідовні результати цих вимірювань. Валідним вважається тест, що 

вимірює рівень розвитку тих умінь, навиків, знань, для вимірювання яких він 

призначався розробниками. Валідність визначатиме правомірність 

інтерпретації результатів тестування.  

Тож, тестування – це метод і процес педагогічного вимірювання, що 

полягає у кількісному вимірюванні рівня знань, умінь, навичок, здатностей, 

властивостей, якостей, уявлень того, хто випробовується, з метою оцінювання 

зазначеного.  

Тестування в навчанні іноземної мови проводиться для виявлення рівня 

досягнення в певному виді діяльності; здібностей до певного виду діяльності; 

труднощів в оволодінні тим або іншим видом діяльності і можливих способів їх 

подолання. Тестова методика найбільш відповідає умовам групового навчання. 

Вона керує увагою того, хто читає, і націлює його на суттєву інформацію, 

потребує небагато часу, зводить до мінімуму труднощі продуктивного 

характеру. Крім цього, при застосуванні тестів стимулюється інтелектуальна 
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активність студента: аналіз і синтез, узагальнення і конкретизація, порівняння і 

розрізнення. Тест є своєрідною навчальною опорою, оскільки в одній з 

альтернатив дається суттєва віха змісту. 

Отже, тест дає змогу організувати контроль, перевірити знання матеріалу 

за об’ємом за невеликий проміжок часу, урізноманітнити роботу студентів на 

парі. А також результати тестування можуть бути використані для оцінки рівня 

навченості студентів, для сертифікації їх досягнень в певному виді діяльності, 

для розподілу по групах навчання залежно від досягнутого рівня, для 

діагностики труднощів навчання. 
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СОМАТИЗМИ У ФОРМУВАННІ КАРТИНИ СВІТУ 

СТУДЕНТІВ США 

Рубцов І. В. (Харків) 

 

Як відмічає Ю. М. Караулов, «неможна пізнати мову саму по собі, не 

виходячи за її межі, не звернувшись до її творця, носія, користувача – до 

людини, до певної мовної особистості» [1: 7]. В свою чергу, звернення до 

людини, не може бути плідним без аналізу лексики, поява якої спричинена 

пізнанням її самої і, перш за все – без аналізу соматичної лексики. Недарма 

соматизми, що належать до найстарішого шару лексики будь якої мови, здавна 

була об’єктом уваги лінгвістів. 

Разом з розвитком мови та науки про мову інтерес до соматичної лексики 

як мовної універсалії поглиблюється. У новій антропологічній парадигмі 

соматична лексика стає об’єктом  пильної уваги лінгвістів оскільки допомагає 

вирішенню питань підвищення ефективності вивчення лексичного складу мови, 

що відповідає цілям та задачам активного оволодіння іноземними мовами. 
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Соматична лексика розглядається як основа, що приймає участь у 

формуванні певної частини мовної картини світу різних етносів. Як 

справедливо вказував В. Г. Гак, людина егоцентрична, вона бачить себе в 

центрі всесвіту та усвідомлює світ за своєю подобою. Не є виключенням і 

студентська спільнота США, що створила специфічний студентський сленг. 

Носії цієї субкультурної групи використовують соматизми для номінації різних 

сфер діяльності. 

Слід також зазначити, що студентська молодь часто намагається уникати 

прямої номінації деяких частин тіла, оскільки соромиться відвертих номінацій 

або фізичних недоліків. Натомість використовуються евфемізми або просто 

порівняння та метафори. Це робиться, щоб завуалювати частини тіла, з другого, 

навпаки підкреслити їх, виділити щось особливе. Наприклад, уникаючи 

номінацій інтимних частин тіла, студенти використовують такі сленгізми: 

Buttocks: badonkadonk, caboose, patootie, tooshy, whoopie cakes; Breasts: boobage, 

charlies, gazongas, naughty pillow; Sexual organs: chubbie, ding-a-ling, jimmy, 

wanker; birth cannon, smush mitten, whisker biscuit. 

З іншого боку, використовуючи сленгізми з переносним значенням 

студенти створюють кумедний, гумористичний ефект. Таке використання 

сленгізмів пов’язане, в першу чергу, з тим що у пізнавальній діяльності людини 

значне місце приділяється порівнянню, так як «сам процес пізнання є процес 

порівняння» за визначенням О. О. Потебні. Завдяки порівнянню у свідомості 

людини відбивається чуттєво-наочна форма реального світу. Через порівняння 

людина виявляє схожі риси між відомим та невідомим, пізнає оточуючий світ і 

самого себе, і паралельно образно його характеризує, дає оцінку. Частими є 

порівняння, в яких використовуються слова, що означають предмети та поняття 

з повсякденної діяльності людини та її життєвого досвіду. Наприклад: тварини 

– dogs (feet); їжа – nut, noodle (head); будови – dome (head); транспорт – boats 

(feet), spare tire (belly); побутові речі – breadbasket (belly), hook (hand)  

Таким чином, слова-соматизми продуктивно використовуються у 

студентському слензі США, що пояснюється ясністю функцій частин тіла, 

«легкістю їх алегоричного осмислення, розгалуженістю системи їх переносних 

http://onlineslangdictionary.com/meaning-definition-of/badonkadonk
http://onlineslangdictionary.com/meaning-definition-of/caboose
http://onlineslangdictionary.com/meaning-definition-of/patootie
http://onlineslangdictionary.com/meaning-definition-of/tooshy
http://onlineslangdictionary.com/meaning-definition-of/whoopie-cakes
http://onlineslangdictionary.com/meaning-definition-of/boobage
http://onlineslangdictionary.com/meaning-definition-of/charlies
http://onlineslangdictionary.com/meaning-definition-of/gazongas
http://onlineslangdictionary.com/meaning-definition-of/naughty-pillow
http://onlineslangdictionary.com/meaning-definition-of/chubbie
http://onlineslangdictionary.com/meaning-definition-of/ding-a-ling
http://onlineslangdictionary.com/meaning-definition-of/jimmy
http://onlineslangdictionary.com/meaning-definition-of/wanker
http://onlineslangdictionary.com/meaning-definition-of/birth-cannon
http://onlineslangdictionary.com/meaning-definition-of/smush-mitten
http://onlineslangdictionary.com/meaning-definition-of/whisker-biscuit
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значень» [2, с. 17]. Як правило, в лексиці студентів відображено найбільш 

помітні органи, а також найбільш задіяні частини тіла (руки, ноги, рот, вуха і 

т.і.). Студентська молодь використовує лексеми з соматичним компонентом для 

створення гумористичного ефекту, більшої експресії, а також для опису різних 

сфер діяльності, включаючи емоції.  
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THE USE OF CASE STUDY IN TEACHING ENGLISH AS A FACTOR TO 

ENSURE THE EFFECTIVENESS OF KNOWLEDGE 

Рубцова Е. П. (Куп’янськ) 

 

While learning a foreign language pupils have a lot of problems, one of which 

is a low motivation. This is especially true for the English lessons, where the main 

part of the lesson is dedicated to the development of students' skills and usage of 

acquired theoretical knowledge. Therefore, for ensuring the effectiveness of 

knowledge every teacher should think of changing the forms of lessons. For the 

purpose of development of creative abilities of pupils, their gradual and systematical 

introduction into independent cognitive activity, support of cooperation between 

pupils and the teacher it is not enough to use only the traditional lessons. 

To evoke interest among students in learning English, we should look for such 

interesting and effective teaching methods which stimulate students to become active, 

liberated, and at the same time do not let them disturb classroom behavior. In this 

case, innovative methods are valuable for application. One of the innovative methods 

which provides the quality teaching of foreign languages is interactive learning. 

Interactive learning is a pedagogical model that encourages students to be part 

of the lesson instead of passive observers, quietly sitting at a desk taking notes or 

memorizing information. Pupils interact with the material, each other and the teacher 

in an active way. This teaching model is learner-centered rather than teacher-
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centered, encouraging imagination and strengthening the pupils’ critical thinking and 

problem-solving skills. 

One of the interactive techniques that becomes popular, is the case study. The 

essence of the method lies in using specific cases – stories which present realistic, 

complex, and contextually rich situations and often involve a dilemma, conflict, or 

problem that pupils must negotiate.  

Children have the positive attitude to this method, they consider it as a game. 

As interactive teaching method, case study ensures the development of theoretical 

positions and developing skills of practical use of acquired theoretical material. The 

case study method can be successfully used in the classroom in the teaching of 

foreign languages, because this method contains all the types of speech activity: 

reading, speaking, writing and listening. Pupils have possibility to communicate in a 

foreign language during interaction with their classmates and the teacher. 

This method, in my opinion, is the most interesting and motivational. The work 

with the case can be divided by the teacher into home independent and class work. 

When the hometask is creative children do it more actively. It is advisable to give the 

analysis of materials of the case as homework because the level of language 

proficiency of all students are different.  

The class is divided into small working groups. Each small group selects a 

speaker who expresses opinion of the group. The project is based on a certain 

problem that needs to be solved. Each group presents its solution, the possible 

questions to the speaker and members of the group. The successful completion of the 

task by the whole group, entirely depends on successful completion of this task 

personally by each pupil, the responsibility for carrying out his or her own task. In 

such cases the interactive technologies become valuable for use because they create 

an environment where the student feels his success and intellectual strength. 

The lesson with the case method should be preceded by lessons on vocabulary 

and grammar on the topic, which are designed to make the discussions more 

profitable. The teacher monitors the progress of the discussion. At the stage of 

summarizing the results the teacher assesses the work of each group and each pupil. 



 181 

During these lessons, all children are not afraid of being wrong, and take an active 

part in discussion. 

As a result the case study method can increase the motivation of pupils to learn 

English. More and more students understand the practical significance of the ability 

to communicate in a foreign language. 

I prefer the use of the case method at the final stage of studying the topic. The 

example of the topic "Youth Cultures" in grade 9 was prepared by the case which 

contained the article and an interview with representatives of different subcultures. 

The task was to write a letter to the newspaper to support or be against any 

subculture. The children prepared a comparison table, justified their point of view, 

why they were for or against a particular subculture.  

In the 7th form while studying the topic "Ukraine" children received the case 

with the list of Ukrainian attractions and explained their choice which of attractions 

had the right to be considered the new wonders of the world. 

The case study allows to intensify the pupils’ theoretical knowledge and 

practical experience, to develop their skills to express thoughts, ideas, suggestions, to 

see an alternative point of view and to argue their own. The use of the case method 

requires more time for preparation for creation case studies, but this method brings 

great satisfaction to both teacher and pupils. The use of the case study in combination 

with traditional forms of education will contribute to the optimization of the 

educational process and allow to assimilate the material better, as well as to increase 

pupils' interest in learning a foreign language. 

 

ПРИНЦИПИ ДОБОРУ ТЕКСТІВ У РАМКАХ КУРСУ  

«ДОМАШНЄ ЧИТАННЯ» 

Рубцова М.А. (Харьків) 

 

Добір текстів з домашнього читання є важливою методичною задачею 

при навчанні іноземним мовам. Нехудожня література не є ефективною, 

оскільки вимагає певних фонових знань та інтересу до теми. Крім того, 

художнім творам притаманна сила емоційного впливу, що сприяє кращому 
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розумінню прочитаного. Маючи значну лексичну та граматичну 

різноманітність, вони забезпечують повторюваність лексичних одиниць у 

нових контекстах та їх активне вживання у після текстових вправах. Однак, 

добір книг повинен враховувати обмеженість мовного матеріалу, яким 

володіють студенти, а також узгоджуватися з основним підручником за темами, 

словником, граматичними явищами [2, c. 179].  

Одним із принципів добору текстів є облігаторність (термін  

Є.М. Верещагіна і Г.М. Костомарова), тобто популярність літературного твору 

серед носіїв мови і його цінність у художньому та культурному плані.  

Пов'язаною з попереднім критерієм є інформативність тексту, під якою 

розуміють побутові, культурні й інші теми, що знаходять відображення в 

учбовій комунікації на основі тексту та формують ціннісну орієнтацію 

студентів.  

Важливо відзначити, що навчання іноземній мові на основі художніх 

текстів повинно будуватися на автентичних текстах, тобто на оригінальних 

текстах, написаних носіями мови для носіїв мови. Автентичність текстів 

гарантує читачам зустріч з функціонуванням мови в реальних ситуаціях і 

природних формах спілкування, а це робить мову студентів ідіоматичною і 

наближає її до носіїв мови. Спрощені тексти з вилученими експресивними і 

образними мовними засобами простіші для розуміння, але втрачають естетичну 

цінність. У мовному внз більш прийнятні інші види підготовки текстів: 

пояснення явищ та реалій, розкриття значень слів у вигляді пояснень на полях 

або у вигляді посторінкових виносок.  

Зберігаючи свою автентичність, текст повинен характеризуватися 

доступністю мовної та змістовної форми. Текстовий матеріал повинен 

відповідати пізнавальним здібностям студента, його віковим особливостям. 

Навіть дуже цікавий текст, якщо він містить нездоланні труднощів, втрачає в 

очах студентів усяку привабливість.  

Ще одним критерієм при доборі тексту є його проблемність, що означає 

наявність об'єктивного протиріччя, або можливість створення його між текстом 

і знаннями та досвідом студентів. Проблемна ситуація служить ефективним 
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стимулом для проникнення в суть конфлікту, підвищує мотивацію читання, 

створює психологічний настрой, сприяє мовно-розумовій активності студентів.  

Як правило, на молодших курсах пропонуються твори попереднього 

сторіччя, які не можуть відповідати сучасним мовним нормам і правилам. 

Однак, такі твори більш відповідають вимогам, що висуваються до текстів з 

домашнього читання, оскільки відповідають критерію облігаторності, 

складаючи фонд англійської національної культури. По-друге, на молодших 

курсах більш доречно читати твори, написані «класичною» мовою – саме таку 

граматику вивчають студенти. В сучасних творах відступ від правил класичної 

граматики та велика кількості сленгізмів та жаргонізмів ускладнює розуміння 

тексту.  

На основі сказаного можна зробити висновок про те, що добір текстів для 

домашнього читання відіграє значну роль у процесі навчання читанню 

іноземною мовою, сприяючи підвищенню інтересу до мови, роблячи великий 

внесок у процес формування у студентів комунікативної компетенції. 
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ІНТЕГРОВАНИЙ ТА ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПРИНЦИПИ І 

ОСОБЛИВОСТІ ІХ ФУНКЦІОНУВАННЯ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ 

Ружин К.М. (Запоріжжя) 

 

В якості теми дослідження виокремлено принцип інтегрованого та 

диференційованого підходу до навчання іноземної мови, оскільки саме з 

проблеми визначення суті зазначених принципів, їх використання протягом 

всієї історії розвитку методики навчання іноземних мов (ХIX-XXI ст.) ведеться 

дискусія як щодо специфіки кожного із зазначених принципів, так і щодо 
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домінуючої послідовності використання: інтегрований-диференційований 

принципи чи принципи диференційований-інтегрований, а також щодо 

можливості їх взаємодії. 

Розгляд групи принципів інтегрованого і диференційованого підходів 

навчання іноземних мов обумовлений такими факторами як, з одного боку, 

повною їх протилежністю за призначенням, з іншого – досить розгалуженою 

термінологічною синонімічністю. 

Задача проведеного дослідження полягає в аналізі підходів авторів 

методистів до розкриття змісту принципів інтегрованого та диференційованого 

підходів, конкретизації функціонування кожного із них окремо і у певній 

взаємодії і послідовності, а також в обґрунтуванні факторів, які необхідно 

враховувати вчителям/ викладачам в процесі навчання іноземної мови.  

Аналіз методичної літератури із зазначеної проблеми свідчить, що 

найбільш вживаним у сучасній концепції комунікативного підходу до навчання 

іноземних мов є термін «принцип інтегрованого підходу». Суть принципу 

інтегрованого підходу полягає в тому, що процес навчання іноземної мови 

здійснюється інтегровано як на рівні мови (фонетика, орфографія, лексика, 

граматика) так і в процесі формування мовленнєвої діяльності (МД), в 

постійній їх інтеграції: аудіювання → говоріння, читання → письмо [1, с. 214].  

В теоретично-практичному аспекті певне значення має розгляд змісту 

принципів, які в методиці мають назву «антиномії», тобто принципи з 

протилежним змістом [2, с. 44-51]. Антононімічним до принципу інтегрованого 

підходу є диференційований принцип підходу, який у навчанні взагалі 

передбачає необхідність використання різноманітних методів і прийомів 

навчання, а також різних завдань в залежності від етапу навчання, вікових 

особливостей учнів.  

Підтверженням паралельного функціонування диференційованого і 

інтегрованого принципів є наявність термінів аспектний та аспектно-

комплексний підхід. Аспектний підхід у навчанні – це підхід, суть якого 

полягає в роздільній роботі при навчанні мовних явищ фонетичного, 

лексичного і граматичного рівнів з виходом в мовленнєву практику.  
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Аналіз змісту принципів інтегрованого і диференційованого підходів, які 

є провідними у навчанні іноземної мови, як з позицій особливостей кожного так 

і їх взаємозв'язку слугує підставою для узагальнення практично спрямованих 

рекомендацій стосовно всіх видів МД, що можна проілюструвати на прикладі 

читання, при інтегрованому підході у навчанні якого слід звертати увагу на 

дотримання диференційованих прийомів роботи – читання вголос і про себе з 

урахуванням конкретної мети до читання. Мета читання впливає на вибір 

диференційованого підходу до способів контролю розуміння змісту 

прочитаного-від інтегрованого сприйняття змісту до диференційно обраних 

прийомів контролю розуміння в залежності від виду читання за метою: повне 

чи загальне розуміння, переглядове чи пошукове. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛУ З ЦІЛЛЮ ПІДВИЩЕННЯ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ 

Рибакова О.В. (Харків) 

 

На даному етапі розвитку інформаційних технологій нам представлені 

великі можливості використання допоміжного матеріалу на заняттях з 

іноземної мови задля підвищення рівня комунікативної компетенції студентів, 

їх лінгвістичних та соціокультурних навичок. Використання відеоматеріалів на 

заняттях з іноземної мови обумовлюється можливістю зацікавити студентів у 

темі заняття та впровадити лексичний та граматичний матеріал у більш 

інтерактивній формі. Відеоматеріал є також засобом пізнання соціальної та 

культурної атмосфери країн мова, яких вивчається [1, с. 157]. Важливим є факт 

використання у відеоматеріалах мови безпосередньо її носіями [2, с. 96], що 

забезпечує створення англомовного середовища під час заняття.  
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Вибір відеоматеріалу є важливим етапом, що передбачає дотримання 

певних умов: відеоматеріал повинен відповідати рівню знань студентів, темі 

заняття, пройденим методичним матеріалам та відведеному для перегляду 

часовому проміжку; нові лексичні елементи потребують детального розбору; 

ціль заходу повинна бути чітко пояснена задля уникнення непорозумінь під час 

перегляду відео.  

Робота з відеоматеріалом передбачає заздалегідь заготовлені завдання для 

студентів, які направлені на підготовку до перегляду відео, розбір важливих 

лексичний та граматичних моментів та на закріплення пройденого матеріалу. 

Ефективним стає розподіл ходу роботи на 3 частини: Introductory exercises 

(підготовка до перегляду); Viewing, Reading and Talking (вправи направлені на 

обговорення переглянутого фрагменту) та Follow up assignment (завдання творчого 

плану задля підвищення рівню комунікативної компетенції студентів) [1]. 

Впровадження відеоматеріалу дає можливість зацікавити студента у 

загальній соціокультурній картині миру, з урахування безпосередньо 

необхідного лексико-граматичного методичного матеріалу та теми заняття.   

Література 

1. Васильева А.Г. К вопросу об использовании видео материалов на занятиях по 

иностранному языку / А.Г. Васильева // Проблемы современной науки и 

образования: Народное образование. Педагогика. – Иванова: ООО «Олимп», 

2015. – №7 (37). – С.157-160. 2. Коваль О.И. Использование видео в качестве 

аудиовизуальных материалов на занятиях иностранного языка / О.И. Коваль // 

Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова: Педагогика. Психология. Социальная работа. 

Ювенология. Социокинетика. – 2013. – Т.19. №4. – С. 96-99. 

 

НАЦОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ 

НА УРОКАХ ІНОЗЕМНИХ МОВ В ШКОЛІ 

Рибіна І.М. (Харків) 

 

Патріотичне та духовне виховання підростаючого покоління забезпечить 

цілісність народу України, його національне відродження, об'єднання різних 
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етносів і регіонів країни, соціально-економічний і демократичний розвиток 

України, розбудову та вдосконалення суверенної правової держави, соціально-

політичну стабільність у державі та гідне представлення нашої країни у світі. 

Виховання громадянськості та патріотизму на іноземних мов сприяє 

збагаченню духовного світогляду школярів, формує усвідомлення особистістю 

себе як часточки українського народу з власною національною гідністю. 

Ураховуючи нові суспільно-політичні реалії в Україні, усе більшої 

актуальності набуває виховання в молодого покоління почуття патріотизму, 

відданості загальнодержавній справі зміцнення країни, активної громадянської 

позиції і самореалізації кожної особистості як громадянина України. 

Комунікативна спрямованість іноземних мов надає вчителю широкі 

можливості у вихованні громадянської позиції, патріотизму, високих 

моральних якостей особистості. На особистісному рівні патріотизм виступає як 

важлива стійка характеристика людини, що виражається в її світогляді, 

моральних ідеалах, нормах поведінки. Розвиток патріотичних якостей учня 

засобами іноземної мови враховує особливості вікового періоду і передбачає 

різні його етапи. [1, c. 28] 

Оптимальними шляхами реалізації цілей національного виховання на 

уроках іноземних мов є: поза аудиторна робота з навчальної дисципліни, 

підручники, навчальні посібники, методичні розробки уроків занять з 

дисципліни, де достойне місце відведено національній культурі, традиціям, 

знанням історії, географії,економіки, реаліям, літератури, мистецтва тощо. 

Література 

1. Білас Л.М. Виховання національної свідомості старшокласників у процесі 

вичення іноземної мовиК., 2005. – 21с. 2. Ніколаєвa С.Ю. Виробничі функції, 

типові задачі діяльності та вміння учителя іноземної мови (спеціаліста).– К.: 

Ленвіт, 1999. – 96с. “Бібліотечка журналу “Іноземні мови”, 

вип.4/99.3.НіколаєвaС.Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх 

навчальних закладах: Підручник. К.: Ленвіт, 2002. – 327 с. 
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КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ 

Рябовол Л. Т. (Кіровоград) 

 

Трансформація освітньої парадигми на засадах особистісно 

зорієнтованого, компетентнісного, діяльнісного підходів актуалізувала погляд 

на освіту з позицій її результативності. Ефективна участь особистості 

випускника навчального закладу у життєдіяльності сучасного суспільства 

вимагає формування і розвитку у нього компетентностей як готовності й 

здатності вирішувати освітні та життєві проблеми для задоволення власних та 

суспільних потреб. Саме на це акцентовано увагу в останніх керівних 

документах з освіти. 

Освіта і навчання (основний спосіб (процес) набуття освіти) є 

системними утвореннями, в структурі яких особливу роль відіграють 

взаємозв’язки та взаємовпливи між такими компонентами, як: мета, зміст, 

організація, контроль і безпосередньо результати. Особливу роль для 

функціонування освітніх систем відіграють викладач (вчитель) та студент 

(учень), зокрема, рівень професійної компетентності першого та пізнавальні 

здібності, інтереси, мотиви другого.  

Визнання освітніх компетентностей метою і результатом функціонування 

системи навчання вимагає відповідної перебудови цієї системи та узгодження 

між собою всіх її компонентів. Виходячи з того, що розвиток освітньої 

компетентності означає не накопичення нормативно визначених знань, умінь і 

навичок, а формування у тих, хто навчається, готовності і здатності 

використовувати їх для вирішення практичних проблем, оцінювати та діяти, 

засвоєння змісту навчання має забезпечити формування відповідної 

компетентності в сукупності її складників: когнітивного, діяльнісно-

процесуального, ціннісно-мотиваційного (аксіологічного). Для цього зміст 

повинен охоплювати не лише безпосередньо знання, що відображаються у 

навчальному матеріалі, але й способи репродуктивної та творчої діяльності, а 

також емоційно-ціннісне ставлення та досвід його вираження, що ґрунтується 

на знаннях і вміннях.  
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Відповідного перегляду вимагає організаційно-методичний компонент 

освітньої системи, що охоплює процесуальний, технологічний аспекти 

навчання. Метод навчання як його системотвірний елемент є способом 

спеціально організованої взаємодії викладача (вчителя) й студентів (учнів), 

спрямованої на досягнення цілей і завдань навчання та обумовлений його 

змістом. Форма – спосіб організації навчання, що опосередковується через 

взаємоузгоджену діяльність вчителя й учнів, здійснювану в установлених 

порядку та межах за для досягнення мети навчання (очікуваних результатів) 

шляхом реалізації його змісту. Отже, організаційний компонент також має 

стати компетентнісно орієнтованим і забезпечити засвоєння тими, хто 

навчається, відповідного змісту і, таким чином, досягнення мети і результату 

навчання – розвиток освітніх компетентностей. Це означає не відмову від 

традиційних методів і форм навчання, а їх удосконалення, інтеграцію з 

активними й інтерактивними методиками і технологіями, упровадження 

проблемного навчання шляхом розв’язання проблем, аналізу ситуацій, 

застосування методики кейсів, проектної технології, організацію навчальної 

роботи не лише в індивідуальній та колективній, але й груповій та парній 

формах. Поряд із лекціями та семінарами, має збільшитися частка практичних 

занять, які найбільшою мірою забезпечують діяльнісний характер навчання, 

оскільки спрямовуються на закріплення і застосування набутих знань 

(вирішення пізнавальних завдань репродуктивного і творчого характеру) й 

унаслідок цього їх поглиблення та розширення, а також вироблення практично 

й професійно, значущих умінь і навичок, формування ціннісно-емоційного 

ставлення до предмета вивчення й, на цій основі, моделей поведінки у різних як 

життєвих, так і професійних ситуаціях. 

Контроль як обов’язковий складник системи навчання дозволяє порівняти 

досягнуті нею результати (ступінь досягнення мети навчання) з бажаними, 

визначити й коригувати ефективність її функціонування, має спрямовуватися 

на визначення рівня сформованості кожного компонента освітньої 

компетентності. 
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Таким чином, упровадження компетентнсіного підходу у навчання як 

вимога часу передбачає перебудову всієї освітньої системи, надання кожному її 

компоненту (меті, змісту, організації, контролю) компетентнісного 

спрямування. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ТА ВМІНЬ 

СТУДЕНТІВ НА ПЕРЕХІДНОМУ ЕТАПІ «ШКОЛА – ВУЗ» 

Рябих М.В., Рябих Л.М. (Харків) 

 

Навчання студентів упродовж п’яти років є процесом багатогранним та 

послідовним. Звичайно рівень труднощів у навчанні студентів має поступово 

зростати від першого до п’ятого курсів з дотриманням методичного принципу 

за формулою L+1, де L – це існуючий рівень знань, який на кожному 

наступному занятті має підвищуватися на одиницю (умовно). Тобто новий 

матеріал треба вводити невеликими порціями і має вводитися один новий 

аспект матеріалу.    

Навчання у сучасній школі проводиться за «комунікативною 

методикою». Це, в цілому, виправдано, тому що головною метою навчання 

іноземної мови є досягнення рівня мовлення задля забезпечення спілкування. 

Така мета навчання також є і на університетському рівні. Проте вона має бути 

тільки однією з декількох. 

Чи має програма навчання на першому курсі вищого навчального закладу 

якісно вирізнятися від програм навчання на інших курсах? Напевно, що так. 

Така відповідь може мотивуватися декількома чинниками. По-перше, 

спеціальність, яку отримують випускники, це філолог. Тобто випускник не 

тільки має вільно спілкуватися іноземною мовою, а і бути фахівцем з цієї мови. 

Люди, які вільно спілкуються рідною мовою зазвичай не володіють мовою як 

фахівці. По-друге, спеціалізація, за якою навчаються студенти є викладач та 

перекладач. Тобто студенти мають оволодіти основними якостями, які б 

забезпечували відповідність такій спеціалізації. 
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Згідно з вимогами освітньо-професійної програми [1] студенти першого 

курсу факультету іноземних мов ХНУ ім. В.Н. Каразіна повинні: 

знати :  

 орфографію і правила читання літер і їх сполучень; основні 

форми способу та часу англійського дієслова, форми узгодження англійського 

дієслова, первісні значення модальних дієслів; прийменник, займенник, рід, 

відмінок, прикметник та дієприкметник, артикль, ступені порівняння 

прикметника, складний додаток. 

 базовий лексичний матеріал за темами усного мовлення: «На 

уроці англійської мови», «У крамниці», «Готель», «У ресторані», «День 

народження», «Домогосподарство», «Огляд пам’яток», «Зовнішність та 

характер людини». 

Тобто студенти, перш за все, мають оволодіти базовими навичками з 

іноземної мови (з акцентом на фонетичних на початковій стадії навчання), тоді 

як мовленнєві уміння виходять на другий план. Але починаючи з другого курсу 

формування мовленнєвих умінь має вийти на перший план з одночасним 

вдосконаленням іншомовних навичок, і перш за все граматичних та лексичних 

навичків.  

По-третє, незважаючи на однакові вимоги до навчальних програм з 

іноземної мови для середніх навчальних закладів, на перший курс приходять 

студенти з неоднорідною підготовкою з іноземної мови. Це є ще одним 

аргументом для того, щоб програма навчання для першого курсу мала 

вирівнюючий та адаптивний ефект. 

Література 

1. Робоча програма навчальної дисципліни. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://foreign-languages.karazin.ua/academics/BS                  
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ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ В ПРОЦЕССЕ 

ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Савченко Н.Н., Рапава Р. Б. (Харьков) 

 

Понятие учебная мотивация дает возможность понять и выявить причины 

успешности учебной деятельности обучающихся, определить способы 

воздействия на личностную сферу обучаемых с целью формирования у них 

необходимых новообразований, обеспечивающих эффективность 

функционирования образовательного процесса.  

Формирование учебной мотивации является необходимостью 

образовательного процесса в целом и настоятельной потребностью в 

индивидуальном самообразовании. 

Мотивация учебной, профессиональной и других сфер деятельности – 

понятия соподчиненные по отношению к мотивации в целом.  

Учебная мотивация зависит от внешних и внутренних факторов и 

проявляется в условиях учебной деятельности. В основе учебной мотивации 

лежит мотив учения, который определяется как направленность обучаемого на 

различные стороны учебной деятельности, связанной с внутренним 

отношением обучаемого к ней, побудитель активности в учебном процессе, 

имеющий внутреннюю или внешнюю причину. 

В качестве мотива могут выступать инстинкты, влечения, потребности. 

Основная часть мотивов формируется в процессе социализации личности, ее 

становления и воспитания, закладывается под влиянием условий жизни 

субъекта и определяется направленностью его активности. 

Мотивация определяет содержание, направленность и характер 

деятельности личности, ее поведение. Потребность побуждает к активности, 

мотив направляет деятельность, мотивация в результате позволяет добиваться 

успеха.  

Условия, способствующие формированию у студентов положительной 

мотивации в целом, это: осознание ближайших и конечных целей обучения; 

осознание теоретической и практической значимости усваиваемых знаний; 
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эмоциональная форма изложения материала; демонстрация перспективных 

линий в развитии научных понятий; профессиональная направленность 

учебной деятельности; выбор заданий, создающих проблемные ситуации в 

структуре учебной деятельности; наличие любознательности и познавательного 

климата в учебной группе. 

Перечисленные условия способствуют созданию повышенного 

интеллектуального и эмоционального тонуса, мобилизуют возможности 

человека для успешного выполнения деятельности.  

Для студентов неязыковых специальностей необходимы следующие 

педагогические условия, которые оказывают положительное воздействие на 

мотивацию изучения иностранного языка. 

Условия, влияющие на формирование внутренней мотивации: 

- профессиональный интерес и соответственно осознание практической и 

теоретической значимости получаемых знаний для будущей профессиональной 

деятельности; формирование навыков исследовательской работы через 

индивидуализацию обучения; 

- преподаватель (его личностные особенности, методическая грамотность, 

ориентированность в той специальности, которую получают студенты, 

осознание преподавателем тех целей, которые ставят перед собой студенты, 

изучая иностранный язык, коммуникабельность, открытость, эмпатичность, 

недирективность организации процесса обучения). 

Условия, влияющие на формирование внешней мотивации:   

- создание ситуации успеха, или осознание неудачи и ее причин, 

соревновательность занятий, коммуникативная направленность занятий. 

Рассмотренные выше условия могут быть созданы при использовании 

различных подходов, существующих в дидактике высшей школы. 
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TEACHING EMOTIONAL INTELLIGENCE 

Sergeyeva O. A., Kurnitska N. M. (Kharkiv) 

 

Teaching personalized learning through the multiple intelligences allows every 

individual to maximize their learning potential [4]. Specific behaviors and skills can 

be taught to help students develop emotional intelligence. 

The elements of emotional intelligence — being aware of our feelings and 

handling disruptive emotions well, empathizing with how others feel, and being 

skillful in handling our relationships — are crucial abilities for effective living. We 

should be teaching the basics of emotional intelligence in schools [3] and universities. 

The current education models are not meeting the learning requirements of all 

students. When examining how our societies have changed, it becomes obvious that 

our models of education were designed for the environment where the skill sets of 

students were if not minimal but rather restrained and task-oriented. The global 

student of today is required to be not only literate but possess the skills and attributes 

to function in society in any environment. Nowadays we live in a technological, multi 

– cultural globalized world. Thus, the meaning of life success must be re-defined for 

today’s youth in schools and universities by teaching balanced living through 

emotional and social intelligence, understanding the correlation between emotion, 

thought and life experience creation. We must focus on the development of the whole 

person with understanding that the emotional guidance system is directly correlated 

to physical, mental, emotional and spiritual health. In this case we will see a decrease 

in stress at students while performing their urgent tasks and at the process of 

communication, as their stress is caused by how well they can manage their 

emotional reactions to situations. If students are overly excited or enthusiastic, they 

might work carelessly or quickly rather than working methodically or carefully. In 

addition, emotions such as anger, anxiety, and sadness have the potential to distract 

students’ learning efforts by interfering with their ability to attend to the tasks at 

hand. 

Emotions can interfere with students’ learning in several ways; including 1) 

limiting the capacity to balance emotional issues with the learning process, 2) 
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creating anxiety specifically about their work, and 3) triggering emotional responses 

to classroom events. 

At the same time emotional states have the potential to influence and to 

energize students’ thinking. For example, students learn and perform more 

successfully when they feel secure, happy, and excited about the subject matter [1]. 

Emotions are important in the classroom in two major ways. First, emotions 

have an impact on learning. They influence students’ ability to process information 

and to accurately understand what they encounter. For these reasons, it is important 

for teachers to create a positive, emotionally safe classroom environment to provide 

for the optimal learning of students. Second, learning how to manage feelings and 

relationships constitutes a kind of “emotional intelligence” that enables students to be 

successful and to understand oneselves and others [2].  
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РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ПРОЦЕССЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОГО МЕТОДА НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗе 

Сердюк В.Н., Сердюкова О.И., Беляева О.Ю. (Харьков) 

 

Коммуникативный метод обучения иностранным языкам студентов 

высших учебных заведений является самым популярным в отечественной и 

зарубежной системе образования, который сочетает в себе современные и 

традиционные подходы [1; 2]. Данный метод направлен на говорение как 



 196 

основной аспект преподавания иностранных языков, обеспечивающий 

возможность свободного общения студентов при использовании 

монологической и диалогической речи. 

Аудирование, способствуяговорению, является необходимым условием 

реализации коммуникативного подхода в процессе преподавания иностранных 

языков. Оно дает возможность овладеть звуковой системой изучаемого 

иностранного языка, его фонемным составом, интонацией, ритмом, ударением 

и мелодикой. Овладение аудированием помогает преподавателям осуществлять 

воспитательные, образовательные и развивающие цели. 

Коммуникативный метод предполагает погружение студента в языковую 

среду, что достигается с помощью сведения употребления родного языка до 

минимума. Это обеспечивается использованием ролевых игр, упражнений, 

подключающих не только память, но и логику, умение мыслить аналитически и 

образно. Именно в такой языковой среде студенты должны уметь общаться, 

участвовать в игровых ситуациях, излагать свои мысли и делать выводы на 

иностранном языке. 

Преподавателю иностранного языка следует учитывать культурные 

особенности страны, язык которой изучается. Поэтому учебно-методические 

пособия по развитию навыков устной речи на иностранном языке, которые 

издаются в высших учебных заведениях, должны включать страноведческий 

аспект. Это способствует развитию коммуникативного владения иностранным 

языком и расширению общего кругозора студента. 

Данный подход дает возможность всестороннего развития личности 

студента, при этом благоприятно влияя на его мировоззрение, систему 

ценностей, умение мыслить самостоятельно и креативно. Умелое 

использование коммуникативной методики способствует формированию 

устойчивых навыков студента ориентироваться в современнойжизни, проявлять 

себя в учебной деятельности. Это означаетумениеделать доклады на 

иностранном языке, проводить презентации, общаться с носителями языка. 

Кроме того, основноепреимущество использования коммуникативного метода – 
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обучение иностранному языку студентов на базе аутентичного материала, 

учитывая факторситуативности и спонтанности речи.   

Методика коммуникативного обучения ставит перед преподавателем 

иностранных языков ряд серьезных задач: умение подобрать необходимый 

материал, обеспечивающий говорение и аудирование на иностранном языке; 

правильно организовать разговорную деятельность студентов с использованием 

элементов страноведения и др. Очень важно для преподавателя иностранного 

языкаобеспечить студенту языковую среду, способствующую реализовать себя 

как личность, стремящуюся и способную общаться на иностранном языке. 

Таким образом, обучение иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов способствует формированию устойчивых языковых навыков, 

необходимых студенту в процессе общения: передаче и восприятию 

информации, а значит, умению свободно общаться на иностранном языке. 

Требования, предъявляемые к коммуникативному подходу при обучении 

студентов в современном обществе без сомнения повышают ответственность 

преподавателя за весь процесс преподавания иностранных языков в высшей 

школе. 
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НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА УЧБОВО-МЕТОДИЧИМИ 

КОМПЛЕКСАМИ (УМК) 

Сімочкіна Ю. В. (Харків) 

 

Соціально-економічні зміни, що відбулися та відбуваються у нашій 

країні, привели до рішучого перегляду місця і ролі іноземних мов в житті 

суспільства. Зміна статусу іноземної мови в системі шкільної освіти впливає на 

перестановку пріоритетів у роботі вчителів іноземної мови. 



 198 

Усім відомо, що метою навчання іноземної мови є формування 

комунікативної компетенції, що включає в себе компетенцію як мовну, так і 

соціокультурну. Вивчення іноземних мов покликане сформувати особистість, 

яка здатна і бажає брати участь у міжкультурній комунікації. 

У багатьох наших підручниках мова (іноземна) часто є академічною. 

Зараз же  потрібна  жива мова, яку можна використовувати у повсякденних 

ситуаціях. Далеко не всі ті, хто має хороші оцінки за шкільною програмою, 

вміють спілкуватися іноземною мовою. 

Одним із шляхів вирішення цієї  проблеми є використання автентичних 

матеріалів. Якщо ми говоримо про школу, це, в першу чергу, учбово-методичні 

комплекси (УМК). 

УМК бувають вітчизняними, написаними нашими «рідними», 

українськими авторами і УМК, написані носіями мови, тобто 100% 

автентичними, таки як підручники  від Oxford University Press, Pearson 

Education, McMillan, Cambridge University, Express Publishing, National 

Geographic та інші. 

По-перше, британські видання являють собою цільні, повністю 

розроблені в одному видавництві комплекси: підручник, робочий зошит з аудіо 

диском або CD ROM для виконання домашніх завдань, книга для вчителя з 

докладними поурочними розробками та аудіо дисками з вправами з підручника, 

збірник поточних і підсумкових тестів з аудіо дисками, відеоматеріали. 

За правилами, жоден підручник іноземної мови не отримає гриф МОН, 

якщо не буде частиною УМК. Підручники українських видавництв теж, в 

цілому, відповідають цим вимогам. Але, найчастіше, зошити до них 

розробляються іншими авторами і містять, в основному, вправи з граматики, 

тобто, не охоплюють повністю весь комплекс матеріалів, підручника  

(наприклад, УМК для 5 класу О. Карп’юк). Аудіофайли ж до українських 

підручників, хоч вони і начитані носіями мови, не покривають у системі весь 

матеріал підручника, який може сприйматися на слух (з візуальної опорою або 

без), як, наприклад, у підручнику Real Life (видавництво Pearson Education), а 

тільки окремі вправи. Ще один аспект, де українські УМК програють 
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закордонним. Закордонні видавництва,окрім традиційних паперових книг, 

пропонують свої підручники у цифровому вигляді (E-books) (Oxford University 

Press, Express Publishing, McMillan, Pearson), робочі зошити у режимі online в 

Інтернеті (Express Publishing), і, навіть, мобільні додатки на смартфони (Oxford 

University Press). 

Існує думка, що закордонні УМК мало не панацея від усіх проблем. Чи 

так це? У чому ж їх переваги чи недолікиокрім згаданих вище? Це кожен 

учитель повинен вирішити  для себе та дітей, якім він викладає англійську 

мову, виходячи з кожної конкретної ситуації, при тому інтереси дитини повинні 

бути у пріоритеті  
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ФРАЗОВІ ДІЄСЛОВА У СИСТЕМІ 

НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Скрипнік І.Ю., Шамаєва Ю.Ю. (Харків) 

 

Доречне використання фразових дієслів у мовленні є однією з 

характерних рис, що відрізняє студента із високим рівнем комунікативної 

компетенції. Складність оволодіння цим лексичним шаром для студентів будь-

якого рівня володіння мовою поряд із безумовною необхідністю вивчення цих 

мовних одиниць задля виконання різних комунікативних завдань обумовлює 

важливість та актуальність лінгвістичних та методичних розвідок, що ведуться 

наразі у цьому напрямку.  

Фразові дієслова є невід’ємною частиною сучасної англійської мови, 

застосовуються як в писемній мові у різних типах тексту, так і характеризують 

усне мовлення носія мови. «За статистикою, мовлення носія мови складається 

на 40% із фразових дієслів, які він засвоює природнім чином поруч із іншими 

мовними структурами» [1, с. 119]. Тож студентові вельми необхідно включати 
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фразові дієслова у мовлення аби воно справляло враження спонтанного та 

подібного до носія мови.  

Серед факторів, які впливають на «небажання» студентів застосовувати їх 

у мовленні, науковці називають зокрема їх особливу структуру та ідіоматичний 

характер [2; с. 488]. Існує думка, що у процесі навчання треба обмежитися 

певним набором фразових дієслів, наприклад найбільш вживаних. Але оскільки 

мова знаходиться у постійному динамічному розвитку та з’являються нові 

лексичні одиниці, в тому числі фразові дієслова, складання списків здається не 

досить виправданим. Втім сама ідея групування лексичних одиниць за певним 

принципом є обґрунтованою з точки зори психолого-когнітивних механізмів 

засвоєння інформації. До одного з основних принципів, за яким пропонується 

вивчати фразові дієслова, належить принцип групування за одним дієсловом та 

різними частками. Втім його недоліком є те, що такі фразові дієслова «скоріше 

за все непов’язані якимось одним загальним змістом та є важкими для 

запам’ятовування для студентів» [3]. Групування за принципом однієї частки 

здається доречним, якщо спробувати класифікувати частки відповідно до 

певних метафоричних концептів, які вони передають, наприклад, ідея прогресу 

або розвитку реалізується за допомогою прислівників та прийменників ahead, 

along, behind, on, through і т.і. (детальна класифікація наводиться у роботі 

Розамунд Мун, 2005). Покладений в основу групування контекстуальний 

зв'язок передбачає вибір фразових дієслів, які описують певну комунікативну 

ситуацію, наприклад to ring somebody up, to get through, to hang up. І нарешті – 

відбір одиниць, що ґрунтується на всіх значеннях певного фразового дієслова 

(наприклад, to take off clothes, to take off a person, to take off £5). Такий підхід 

має дещо обмежену аудиторію, адже здається більш «придатним для 

повторення матеріалу із тими студентами, які володіють досить високим рівнем 

мови» [3]. 

Складність та важливість для студентів цього лексичного прошарку 

англійської мови обумовлює нагальну потребу у створені сучасних навчальних 

матеріалів, які б формували стійкі навички розуміння та вживання фразових 

дієслів, враховуючи слабкі сторони згаданих вище принципів групування, та 
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керуючись доцільним відбором тих одиниць, які органічно доповнюють та 

збагачують теми, що входять до програми певного курсу навчання.  
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THE USAGE OF INFOGRAPHICS AT SPEECH PRACTICE LESSONS 

Soloshchuk L.V., Skrynnik Y.S. (Kharkiv) 

 

 The practical usage of infographics at speech practice lessons distinguishes the 

relevance of this topic. The object-matter is infographics itself; the peculiarities of 

the usage of infographics at speech practice lessons present the subject-matter. The 

objectives of the research lie in presenting the principles of the effective usage of 

infographics for involving students in the active foreign language learning. 

One of the teacher’s main functions in foreign languages training is developing 

and supporting students’ speaking skills inside and outside the educational 

establishment. As speech practice is based on the communicative approach the 

teacher is to use diverse interactive activities in order to implement the aims of 

training.  

The most productive way of teaching foreign languages is the learner-centered 

approach as it concentrates on his/her motivation for learning languages. The focus in 

this approach is related to the interaction either among learners or among learners and 

their teacher. The role of the teacher in this environment grows considerably. The 

teacher is required to obtain as much information concerning the students’ life as 

possible in order to shape creative and productive lessons. In particular, during the 
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first lessons the teacher must create a comfortable educational atmosphere and get 

acquainted with the students as individuals.  

Instead of using routinized set of “first lesson chunks” [1, p. 22] the teacher 

may suggest different ways of getting information about a new group. Students’ 

presentations in the form of infographics are one of the efficient methods of getting 

acquainted with a new group. 

An infographic (information graphic) is a representation of information in a 

graphic format where the data is easily understandable at a glance. Infographics are 

efficient in quick communicating a message, simplifying the presentation of large 

amounts of data, acquiring data patterns and relationships [2]. The process of creating 

infographics is also referred to as data visualization.  

Infographics combine pictures, graphics, and words for presenting information. 

They are of high popularity nowadays, because with so much information available, 

with the rapid growth of informational technologies and use of mobile devices, 

reading long blocks of texts which is time-consuming is rejected greatly nowadays.  

The information included in infographics can vary from student to student: the 

background (information about education: primary, secondary, high school), hobbies, 

achievements so far, future ambitions. Infographics may contain pictures, icons, 

emoticons, photos, diagrams, charts, quotations from favourite books and films. This 

type of creative activity does not have any limitations; the more students use their 

imagination, the better opportunity the speech practice teacher receives thus 

discovering more facts about the group. There are many websites with various tools 

to use where students can create their infographics: picktochart.com, canva.com, 

easel.ly, visual.ly. This type of creative activity proves that first lessons can be 

enjoyable and informative and therefore less stressful for both teachers and students. 

Such effective approach as using of infographics may assist teachers in the 

process of discovering students’ learning abilities. Following this idea, infographics 

can supply invaluable information when selecting and shaping classroom activity for 

raising its productivity. 
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СУЧАСНІ КОНЦЕПЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ  

МЕДІАОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Стрельченко Д. В., Бевз Н. В. (Харків) 

 

Питання медіаосвіти в Україні в контексті євроінтеграції й входження 

України до світового інформаційного простору є комплексним, бо саме від 

якості інформації яку ми отримуємо і залежить наше майбутнє, і, насамперед, 

майбутнє нашої держави. До цього важдивого питання зверталося чимало 

українських дослідників, зокрема: В. Бакіров, М. Ватковська, Н. Габор,  

Г. Почепцов, В. Синьов, М. Слюсаревський, Л. Стародубцева, А.Г. Шевцов, 

А.Хуторський, О.Янишин та ін. Серед робіт цих дослідників йдеться про 

підготовку молоді до її спілкування з медіа-засобами. На думку вчених, 

медіаосвіта повинна, по-перше, захистити молодь від потенційно шкідливих 

ефектів медіа, а, по-друге, отримати такого споживача медіа, котрий міг би 

ефективно задовольняти свої інтереси, використовуючи медіа-засоби. Таким 

чином, постановою Президії Національної академії педагогічних наук України 

20 травня 2010 року була схвалена «Концепція впровадження медіаосвіти в 

Україні». Відповідно до Концепції, медіаосвіта – частина освітнього процесу, 

спрямована на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості 

до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, 

включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і 

новітні (комп’ютерно опосередковане спілкування, Інтернет, мобільна 

телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій [1]. 

Розроблення і прийняття Концепції впровадження медіа-освіти в Україні 

(далі Концепція) – важлива складова модернізації освіти, яка сприятиме 
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побудові в країні інформаційного суспільства, розвиткові економіки знань, 

становленню громадянського суспільства. Концепція базується на вивченні 

стану медіа-культури населення України та міжнародному досвіді організації 

медіа-освіти. Основні положення Концепції відповідають завданням, 

сформульованим у Паризькій програмі-рекомендаціях з медіа-освіти ЮНЕСКО 

(від 22 червня 2007 р.) та резолюції Європарламенту щодо медіа-грамотності у 

світі цифрової інформації (від 16 грудня 2008 р.) [3]. 

У Концепції вказано, що головна мета – сприяння розбудові в Україні 

ефективної системи медіаосвіти заради забезпечення всебічної підготовки дітей 

і молоді до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою медіа, 

формування в них медіаобізнаності, медіаграмотності і медіакомпетентності 

відповідно до вікових та індивідуальних особливостей.  

Метою медіаосвіти є формування медіакультури особистості в 

середовищі значущих для неї спільнот (малих груп, родин, навчальних і 

виробничих колективів, місцевих громад тощо). Головними завданнями 

медіаосвіти є формування:медіаімунітету; рефлексії і критичного мислення; 

здатності до медіатворчості, спеціалізованих аспектів медіакультури. 

Основними принципами медіаосвіти визначено: особистісний підхід; 

перманентне оновлення змісту; орієнтація на розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій; пошанування національних традицій; пріоритет 

морально-етичних цінностей громадянська спрямованість; естетична 

наснаженість; продуктивна мотивація.  

Як зазначено в Концепції, основними етапами її реалізації має бути 

експериментальний етап (2010-2013 рр.); етап поступового укорінення 

медіаосвіти та стандартизації вимог (2014-2016 рр.); етап подальшого розвитку 

медіаосвіти та завершення її масового впровадження (2017-2020 рр.). 

Необхідними умовами впровадження медіаосвіти в Україні визначено:  

•удосконалення нормативно-правової бази взаємодії мас-медіа та освітніх 

інституцій на всіх рівнях, включення заходів із формування системи 

медіаосвіти до переліку державних пріоритетів інноваційного розвитку 

суспільства;  
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•забезпечення готовності фахівців системи освіти до розв’язання 

медіаосвітніх проблем і суперечностей, що потребує перебудови звичних форм 

роботи, удосконалення змісту і форм підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації, зорієнтованих на випереджувальне ознайомлення з медіаосвітніми 

інноваціями насамперед шкільних практичних психологів і соціальних 

педагогів;  

•якісне програмно-методичне та інформаційне забезпечення, зокрема 

створення спільних інформаційних ресурсів, програмне забезпечення роботи 

віртуальних медіаосвітніх груп і мультидисциплінарних конференцій, 

створення та адміністрування тематичних медіаосвітніх сайтів;  

•активізація міжгалузевої і міжнародної взаємодії, здійснення спільних 

наукових проектів, проведення круглих столів, міжвідомчих семінарів, 

конференцій, фестивалів з медіаосвіти [1]. 

Отже, медіаосвіта спрямована навчити усвідомлювати, аналізувати, 

критично осмислювати інформацію; визначати походження джерел інформації 

та медіатекстів; правильно інтерпретувати медіатексти. Кінцевим результатом 

медіаосвіти є високий рівень медіаграмотності або медіакомпетентності, що 

полягає в сукупності мотивів, знань, умінь, можливостей, що сприяють 

добиранню, використанню, критичному аналізові, оцінюванню, створенню та 

передачі медіатекстів різних форм, жанрів, а також аналізові складних процесів 

функціонування медіа в суспільстві 
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ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ ПРИ ВИВЧЕННІ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Танчик О.І. (Маріуполь) 

 

Створення штучного іншомовного середовища під час навчання 

англійської мови – одне з важливих проблемних питань сучасної методики. Із 

ним, в першу чергу, пов'язана реалізація масового навчання двом із чотирьох 

основних видів мовної діяльності: аудіюванню й мовленню. Для досягнення 

цієї мети використовуються сучасні комунікативні підходи.  

Комунікативний метод викладання іноземної мови походить від 

Британського ситуаційного підходу, який був поширений у 1960-70 роки [1]. 

Виходячи з соціально-когнітивної точки зору соціально-лінгвістичної теорії, з 

упором на зміст і спілкування, та маючи за мету розвиток у студентів 

комунікаційної компетенції, даний підхід розвивається як відомий метод 

викладання мови і поступово замінює попередній граматично-перекладацький 

та аудіо-мовний методи [2; 11-19].  

Сутність методу полягає в організації процесу навчання іноземній мові 

адекватному реальному спілкуванню. Головний акцент робиться на 

застосуванні мови в реальних ситуаціях та моделюванні реального спілкування. 

Викладачами ДонДУУ використовуються наступні техніки презентації 

матеріалу на заняттях, які відповідають основним ознакам комунікативного 

методу [6]: 

- основним засобом навчання виступають ділові ігри, що моделюють 

реальні ситуації спілкування, найтиповіші для даного контингенту студенів. 

Оволодіння засобами спілкування (фонетичними, лексичними, граматичними), 

а також видами мовленнєвої діяльності (говорінням, аудіюванням, читанням та 

письмом) відбувається під час практичного застосування цих засобів у процесі 

спілкування; 

- обмежене використання рідної мови під час навчання англійській мові. 

Фактично, замість перекладу лексичних одиниць із англійської мови на рідну 
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викладач на початкових етапах використовує наочність (малюнки, фотографії 

тощо), а на більш просунутих – пояснення незнайомих слів англійською мовою; 

- лексика вивчається не ізольовано (без контексту) як у традиційній 

методиці, а виключно в контексті під час її застосування. 

Педагоги ДонДУУ привчають студентів до колективної роботи під час 

занять. Широко використовуються діалогове спілкування, завдання в групах та 

форма дебатів. Перевага надається усному спілкуванню та виконання вправ на 

аудіювання. Комунікативний підхід дає можливість персоналізувати та 

адаптувати завдання майже під кожного студента та зробити навчальний 

процес цікавим і оригінальним, тому що відображає теми та ситуації з якими 

студенти в більшій мірі знайомі в рідній мові.  

Неможливо застосовувати комунікативний підхід без використання 

сучасних технологій, які дозволяють варіювати форми роботи, діяльність 

студентів, активізувати увагу, підвищують творчий потенціал особи. Побудова 

схем, таблиць у презентації дозволяє економити час, естетичніше оформлювати 

матеріал, який часто студенти знаходять самостійно в Інтернеті що розвиває 

самостійність, уміння знаходити, відбирати і оформляти інформацію. 

На основі вищевикладеного матеріалу зробимо наступні висновки:  

- комунікативна методика на сьогоднішній день є прогресивним, новим та 

ефективним підходом при викладанні англійської мови. ЇЇ головною 

особливістю є імітація ситуацій із реального життя, покликаних стимулювати 

студентів до активного говоріння та подолання мовленнєвого бар’єру; 

- використовуючи даний підхід у навчальному процесі, можна набагато 

ефективніше вирішувати цілу низку дидактичних завдань під час занять із 

англійської мови; 

- для забезпечення ефективності підготовки студентів нелінгвістичних 

спеціальностей, фахівцям рекомендується створювати більш сприятливі умови 

щодо використання сучасних інформаційних технологій та комунікативного 

підходу. 
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ФУНКЦІЇ ГУМОРУ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

Тарасова С.О. (Харків) 

 

Сміх – суть людини. 

(Франсуа Рабле) 

Сміх народжується та існує в зоні контакту особистостей і соціальних 

груп, культур та епох, центру і маргіналій (Т.М. Рюміна, А.А. Сичов). Він 

вивчався у різних аспектах: сміх як феномен вивчали Цицерон, Аристотель, 

Дж. Сьолі, М. Бахтін, В. Пропп; особливості сприйняття комічного – Б. 

Ананьєв, О. Лук, І. Єрмаков, О. Єрмоленко, Д. Гібсон; виховання почуття 

гумору у студентів та школярів – Н. Старовойтенко,  Ш. Амонашвілі, В. Леві. 

Проте результати досліджень використання сміху не цілком систематизовано та 

спроектовано на площину сучасної освіти. 

Особливість педагогічного дискурсу полягає у відносинах між 

викладачем та студентами, адже рівень сміхової культури є показником емпатії 

та співтворчості. С. Коншина відзначає важливість гумористичного компонента 

у навчанні: “Людина з розвинутим почуттям гумору здатна до теоретичного і 

образного мислення. У процесі цих видів діяльності вона перетворює подумки 

образи так, що знаходить смішне у протиріччі подібностей. Окрім того, людина 

повинна володіти деякими творчими здібностями, що дозволяють їй, зокрема, 

http://www.cal.org/resources/digest/rodgers.html
http://www.rusnauka.com/21_NNP_2010/Philologia/70613.doc.htm
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розвивати лінгвокреативне мислення” [цит. за 1]. Гумор стимулює інтерес до 

предмету, який вивчається, допомагає студентам краще вивчити та запам’ятати 

інформацію, що підвищує їх академічну успішність [2, с. 401]. Використання 

гумору в педагогічній діяльності зумовлюється специфікою навчального 

предмета, особистісними якостями викладача і складом аудиторії. Викладач 

застосовує оригінальні (жарт, каламбур, парадокс) та репродуктивні (анекдоти, 

афоризми, притчі) форми для створення ефекту комічного під час навчального 

процесу. Згідно В.О. Самохіній, гумористичний текст у навчальному процесі 

виконує функції: 1) розсмішити та розвеселити для того, щоб краще 

запам’ятати матеріал; 2) фактична (встановлення контакту); 3) перехідна (зміна 

тематики); 4) атрактивна (підвищення  уваги студентів); 5) ілюстративна 

(використання мовних синтаксичних виразів для демонстрації думок); 6) 

критична (вираз емоціонального відношення до вивчаємого матеріал [3, c. 233]. 

Для реалізації цих функцій використовуються перебільшення, применшення, 

доведення до абсурду, двозначність, каламбур, алегорія, загострення, іронія, 

повторення, метафори, передражнювання, гра слів, парадокси. 

Гумор вносить у педагогічну діяльність особливе емоційне забарвлення, 

виконує стимулюючу функцію. Він може бути засобом як заохочення, так і 

покарання, що може стати надбанням навчально-виховної системи в умовах 

модернізації освітньої системи. Яскравим прикладом реалізації стимулюючої 

функції є використання іронії за методом Сократа. Іронія розглядається як 

суб'єктивна здатність особистості сприймати світ і відбивати його.  Метод 

іронії Сократа полягає у послідовній постановці питань, що мають на меті 

привести співрозмовника до протиріч з самим собою, а потім до пошуку істини, 

що сьогодні активно використовується викладачами у начальному процесі. 

Такий прийом в педагогічному дискурсі використовується не для приниження і 

дискредитації студентів, а для спільного руху до істини як вищої цінності. Він є 

інструментом розкриття творчого потенціалу студентів і способом організації 

навчального процесу.  

Таким чином, гумор і сміх мають широкий спектр використання в 

навчально-виховному процесі.  
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ПРЕЦЕДЕНТНІ ТЕКСТИ ЯК КОМПОНЕНТ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ 

КОМПЕТЕНОСТІ 

Тащенко Г. В. (Харків) 

 

Протягом століть перекладацька діяльність була своєрідним містком, що 

з’єднував різні країни та культури, дозволяючи їм обмінюватися своїми 

надбаннями у сфері технологій, мистецтва, соціальної та політичної організації 

тощо. Перекладачі взяли безпосередню участь у формуванні сучасного 

суспільства, яке просто не можливо уявити без їх посередництва. Стрімке 

зростання обсягів інформації, яка потребує перекладу щодня, викликало появу 

технічних засобів та автоматизованих систем, що дозволяють відповідати 

вимогам часу. Однак жоден механізм не здатен замінити свідомість 

професійного перекладача, особливо при роботі з текстами, що 

характеризуються значним образно-емоційним навантаженням. Вони 

вимагають не тільки суто лінгвістичної компетентності, але й здатності 

вичленовувати смисли, що не лежать на поверхні і не фіксуються на мовному 

рівні, їх сприйняття та інтерпретація вимагають глибинних фонових знань 

реалій, аксіологічної спрямованості культури та, зокрема прецедентних текстів 

(ПТ), що набули статусу зразків, за якими відповідна лінгвокультурна спільнота 

оцінює інформацію, що до неї надходить.  

ПТ становлять ядро кожної культури, формують її ціннісні орієнтири, 

вказують на те, що є прийнятним, а що викликає обурення, транслюють досвід 

поколінь через віки. Їх опанування відбувається у процесі соціологізації 

індивіда та не припиняється протягом усього життя, адже в результаті змін, що 

http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/jsc/konferences/2011/EMM_8_047-059.pdf%202
http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/jsc/konferences/2011/EMM_8_047-059.pdf%202
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відбуваються у культурному середовищі, деякі тексти втрачають статус 

прецедентних, а інші додаються до фонду літератури, що на поточному етапі 

вважається найбільш актуальною з емоційної та когнітивної точки зору. «ПТ 

притаманна асоціативна та конотативна маркованість, оскільки у колективній 

свідомості вони переплетені із системою символів» [1], які можуть значно 

варіюватися від однієї культури до іншої. З цієї причини надзвичайно важливо, 

щоб зіткнувшись із посиланням на ПТ, перекладач мав достатній когнітивний 

багаж, на фоні якого він зміг би осмислити інформацію, що надійшла, з позицій 

культури оригіналу.  

Однак якщо ПТ власної культури перекладач засвоює природним шляхом 

під час перегляду телевізійних передач, читання книг, навіть звичайного 

спілкування, то знайомитися з блоком ПТ культури перекладу він повинен 

свідомо, глибше вивчаючи історію, літературу, мистецтво, все те, що бере 

участь у становленні особистості її носіїв, аби досягти їх рівня культурної та 

міжтекстової компетентності, у результаті чого формується т. зв. «вторинна 

мовна особистість, яка утворюється внаслідок засвоєння системи цінностей 

іншомовної лінгвокультури» [1]. Перекладач досягне достатнього рівня 

інтеграції у цільовий культурний простір, лише якщо зможе сприймати факти 

вихідної культури як своєї власної, вкладаючи у них те саме значення, 

супроводжуючи аналогічними оціночними та образними компонентами.  

Балансуючи на межі двох культур, перекладач повинен не тільки 

розпізнавати вказівки на ПТ у нових контекстах, але й знаходити шляхи їх 

відтворення, які б дозволили цільовій аудиторії уникнути провалів у 

сприйнятті, як з точки зору суто енциклопедичних знань, так і в аспекті 

культурно специфічних конотативних складових. 
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ВИКОРИСТАННЯ АУТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ НА УРОКАХ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ 

Тимошенко О.І. (Харків) 

 

Однією з найактуальніших проблем методики викладання іноземних мов 

є соціокультурної компетенції та способи її досягнення. Сучасна молода 

людина повинна володіти навичками толерантного ставлення до носіїв мови з 

різних країн, культур та стилів життя. Особливо складно здобути 

соціокультурну компетенцію поза мовним оточенням [1, с. 3]. 

Соціокультурна компетенція – знання культурних особливостей носія 

мови, його традицій, норм поведінки і етикету, уміння розуміти і адекватно 

використовувати їх у процесі спілкування, залишаючись при цьому носієм 

іншої культури.   

Питанню формування та функціонування соціокультурної компетентності 

приділяли увагу багато вчених: Ю. І. Пассов, П. В. Сисоєв, С. Ю. Ніколаєва,  

В. В. Сафонова, A. D. Hirsh [2, с. 619] та інші. Соціокультурна компетентність, 

як зазначає П. Сисоєв, дозволяє тим, хто нею говорить, почувати себе 

практично на рівні з носіями мови (відносно культури), що є кроком до 

адекватного володіння іноземною мовою, тобто здатністю оперувати у 

повсякденних ситуаціях  на рівні, максимально наближеному до рівня носіїв 

мови [2, с. 9]. 

До змісту соціокультурної компетентності як обов’язкової складової 

процесу навчання іноземної мови є використання аутентичних матеріалів, які 

входять в комплекс умов ефективного її формування. 

Використання матеріалів соціокультурного змісту на уроках іноземної 

мови сприятиме розвитку лінгвістичного світогляду, активізації власного 

досвіду та фонових країнознавчих знань, сприятиме запам’ятовуванню 

лінгвістичного матеріалу та допоможе уникнути соціокультурних помилок у 

майбутньому, передбачить розвиток логічного та критичного мислення учнів 

[3, с. 9]. 
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Згідно Л. Березенської, Н Сіваєвої вважається, що формування 

соціокультурної компетентності учнів має відбуватися на основі: 

  ретельного відбору адаптованого матеріалу соціокультурного 

спрямування та автентичних текстів; 

 виконання комунікативних вправ, які сприяють міжкультурної 

комунікації в типових сферах діяльності; 

 виконання лінгвістичних вправ та завдань з використанням 

наочності соціокультурного змісту з метою автоматизації навичок та вмінь;    

 використання певного алгоритму опрацювання матеріалу з метою 

формування належної соціокультурної компетенції [1, с. 119]. 

Одним із ефектитивних шляхів формування соціокультурної компетенції 

учнів є автентичний текст. Як зазначено у Рекомендаціях Ради Європи [4,93], 

автентичний текст є центром будь-якого акту мовленнєвого спілкування, 

зовнішньою предметною з’єднувальною ланкою між тим, хто продукує, і тим, 

хто сприймає, спілкуються вони безпосередньо чи на відстані. 

Розрізняються аутентичні матеріали, (написані носіями мови); аутентичні 

контексти (реальні події країни, мову якої вивчається); аутентичні дії учнів за 

навчальними матеріалами. 

Використання аутентичних матеріалів дають позитивні результати: учні 

швидко та легко застосовують лексичний мінімум, досягається справжність 

вимовляння, засвоюються граматичні структури, доцільне використання 

вивчений матеріал, набуваються навички інформаційного оформлення знань. 

Підсумовуючи, необхідно особливо підкреслити, що використання 

автентичних текстів у роботі над темою в процесі навчання іноземної мови 

створює сприятливе підґрунтя для розвитку комунікативних умінь учнів, 

забезпечує їх активність та особисту зацікавленість на занятті, знайомство з 

цінностями культур інших народів, опору на досвід у спілкуванні, сприяє 

вихованню почуття толерантності до інших культур, манер поведінки, звичаїв 

та традицій, формує власне бачення світу та своє місце в ньому і, в решті решт, 

сприяє формуванню соціокультурної компетенції. 
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DEVELOPING A FOREIGN LANGUAGE PROFILE 

Tykhonova M. O. (Kharkiv) 

 

There is a superficial tendency to think of the school unit as a sum total of its 

teachers and pupils but, in fact, the influences and impact come from and are felt by a 

much broader sphere. This sphere extends some way beyond the four walls of the 

school building.  

The most important influence outside of the school and yet inextricably linked 

to the 'product _ (pupils) and 'process _ (learning experience) is, of course, the 

family, a term I use in preference to the parents, given the varied, diffuse and 

extended nature of families these days. Research has shown conclusively that 

supportive home-school links are crucial in maximising the child’s potential. 

Proactively seeking to involve parents in the learning experience is a vital strategy to 

further this aim. Pollard asserts that: "The argument for a close working 'partnership _ 

between parents and teachers is unassailable. When it occurs it is beneficial to the 

children's learning and experience" [1; 32]. 

The school is also part of a larger community in which some institutions have a 

direct role to play in education. In an increasing frontier-free world, the place of the 

foreign language is becoming more central. We must seek to develop a higher profile 

for our subject through shameless self-promotion. The visibility factor can be 

enhanced through placing foreign language notices around the school, and through 

regular and fresh displays of foreign language work. Theses should not be restricted 
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to the written word. On the contrary, we intend to make presentations to the whole 

school; mini-dramas, for example, sing-songs and hold special occasions such as 

English Days. We shall call in the local press for photo-opportunities and celebrate 

our achievements, however modest [1; 45].  

When one enters the classroom and the foreign language lesson is in progress, 

only the foreign language may be used! We shall expect the headteacher and other 

colleagues to come in to see participate and enjoy. Such actions give potent messages 

to the pupils about the value of the activity. So much, then, for one school’s 

ambitions, strongly supported by the headteacher. It has been shown that educational 

innovation requires the support of the head of school. Bernstein for example, claims 

that "All major research on innovation and school effectiveness shows that the 

(headteacher) strongly influences the likelihood of change" since their "actions serve 

to legitimate whether a change is to be taken seriously ... and to support teachers both 

psychologically and with resources" [3; 23]. The beneficiaries of integrated learning 

are not just the foreign language protagonists but the whole school as the endeavor 

becomes more acutely skilled and wide reaching. The curriculum is thus enhanced by 

a rich seam of linguistic, social and cultural learning, impacting on the personal 

growth of the pupils. 

A very cogent argument for a permeation model of foreign language learning is 

the impact that the foreign language has on language learning and language 

development generally through the reinforcement of key language learning strategies, 

the contrastive and comparative study of languages and as a foundation for future 

language learning. Additionally an understanding of the diversity of languages, 

peoples and cultures is invaluable and, rather than being siphoned off in peripheral or 

isolated learning contexts, is best learned through a whole-school commitment. 
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БОЛЬШИЕ МАЛЫЕ ФОРМЫ»: ЛЕКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Ткаля И. А., Волкова А.Г. (Харьков) 

 

Данное сообщение касается темы далеко не новой – лексического 

подхода в обучении иностранному языку. Как часто происходит со многим 

другим в нашей жизни, данный подход не утрачивает своей актуальности и 

время от времени выходит на передовые позиции. В свое время Майкл Льюис – 

лингвист, знаменитый автор лексического подхода в обучении английскому 

языку, предлагал переориентировать фокус от того, что возможно, к тому, что 

вероятно. Основным принципом нововведения Льюиса можно назвать часто 

цитируемое изречение, что язык состоит из лексиколизованной грамматики, а 

не из грамматиколизованной лексики. По мнению сторонников лексического 

подхода, словами без грамматики можно уже кое-что сказать, а грамматикой 

без слов – абсолютно ничего. Другими словами, вместо того, чтобы изучать 

абстрактные правила грамматики, а затем находить слова, чтобы заполнять 

лакуны, внимание учащихся должно быть направлено на наиболее 

распространенные и типичные примеры использования уже готовых 

грамматических построений.  

Во многом можно согласиться с принципами доминирования лексической 

направленности в работе со студентами, изучающими иностранный язык, 

особенно с теми, для которых язык не является специальностью. Практика 

показывает, что для освоения современного английского языка значимым 

является практическое знание сочетаемости слов и устойчивых структур, в 

которых уже заложена грамматика. Необходимо чувствовать, как работает 

английский язык в различных комбинациях, для чего нельзя обойтись без 

постоянной практики. Клише, фразеологизмы, идиомы нужны не только для 

освоения разговорных структур. В регулярной тренировке нуждается и умение 

распознавать структуру слова, особенно если речь идет о встречающихся 

незнакомых словах. Знание значений префиксов, суффиксов является 

преимуществом в работе с иноязычным материалом. 
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В данном сообщении мы обращаем внимание на определенный корпус 

лексических единиц, которые называем малыми лексическими формами и 

определяем по параметрам – частотность употребления, формальная величина и 

содержание. Рассматриваемые единицы выполняют немаловажую роль в 

обучении иностранному языку. Эти единицы могут состоять из одного слова, как 

for, as, since или, например, из трех слов, как in terms of, by means of, with respect 

to, in spite of, to this end. Можно продолжать перечень аналогичных единиц, 

которые встречаются не только в разговорной, но и в письменной (в том числе 

академической) речи, вызывая порой немалые затруднения у студентов. Многим 

студентам данные единицы с первого взгляда могут казаться знакомыми, но 

реальность говорит об обратном, что подтверждается ошибочным пониманием и 

использованием их студентами. Для преодоления трудностей в работы с этими 

единицами необходима специальная регулярная практика, использование 

рекомендации М. Льюиса запоминать лексические блоки (chunks), а не отдельные 

слова, поскольку часто одно и то же слова выступает в разных блоках в разных 

значениях. Рассматриваемые малые лексические блоки осуществляют решающую 

роль в продуцировании языка и являются ключом к беглости. Неоценимую 

помощь оказывает интенсивное и регулярное чтение и прослушивание хороших 

записей на изучаемом языке.  

 

ТВОРЧІ РОБОТИ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ 

Ткачук Н. О. (Харків) 

 

Навчання на сучасному етапі − це процес розвитку учнів. Перед школою 

стоїть одне з найскладніших завдань – створення середовища, сприятливого для 

становлення особистості кожної дитини, а також умов для прояву 

інтелектуальних, творчих здібностей дітей. Все необхідне для реалізації таких 

вимог пропонують сучасні педагогічні технології, які впроваджуються у 

викладання іноземної мови.  
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Одними з найбільш ефективних, на мій погляд, виступають проектні 

технології, основою, складовою частиною і різновидом яких є творчі самостійні 

роботи, що обумовлюють самореалізацію особистості учнів на уроках іноземної 

мови. Виконання творчих робіт сприяє оволодінню учнями прийомами творчої 

самостійної роботи з іноземної мови, стратегіями учіння, ефективному і 

раціональному розв’язанню поставлених навчальних завдань і, таким чином, 

формуванню в них мовної , мовленнєвої та соціокультурної  компетенції.  

Творча робота − це і процес, і продукт діяльності, це й особистісне 

самовираження, і середовище, що створює умови для самореалізації. Це також 

здатність побудови свого образу світу, свого світовідчуття (в слові, зображенні, 

дії) і самого себе в цьому світі за допомогою іноземної, а не рідної мови. 

Виконуючи творчу роботу, учні представляють результати своєї навчальної та 

дослідницької діяльності у вигляді листів, листівок, постерів, колажів, 

презентацій або створюють власний творчий продукт – це може бути вірш, 

казка, оповідання тощо. Працюючи над створенням таких робіт, учні 

перебувають у пошуку нових ідей, намагаються їх реалізувати цікаво, яскраво, 

нестандартно.  

Цей вид діяльності спонукає учнів до пошуку нових джерел інформації та 

самостійного набуття необхідних знань, активізує їх пізнавальні інтереси.  

Щоб залучити дітей до виконання творчих робіт необхідно знати їх 

індивідуально-психологічні особливості, інтереси, постійно розвивати їх 

пам᾽ять, уяву, логічне мислення, фантазію, формувати навички планування, 

аналізу та самоконтролю, повсякчас збуджувати та підтримувати інтерес до 

цього виду роботи, а також виховувати наполегливість та віру у власні сили.  

Варто наголосити на тому, що засвоєння навчального матеріалу в процесі 

виконання творчих робіт є більш ефективним і позитивно емоційно 

забарвленим, що значно підвищує мотивацію до оволодіння іноземною мовою, 

та забезпечує реалізацію як комунікативного, так і особистісно-орієнтованого 

підходу у навчанні іноземній мові.  
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TIPS FOR CREATIVE WRITING 

Turchenko V.O. (Kharkiv) 

 

The modern society has many rules to follow and not less requirements to 

obey. In order to correspond to all world’s obligations we have to do our best to be 

competitive at the job market and it’s possible unless you add a drop of talent and 

creativity to your work. Nowadays the term “creativity” is rather fashionable, it 

penetrates almost in every sphere of our everyday life. You can hear it everywhere: at 

your work place while looking for fresh ideas; at the lesson both teachers and learners 

are to show their creativity to make the studying process more productive; in any art 

the artist is supposed to be creative to gain the world’s approval and his own 

audience; and even at home while doing our chores. 

For sure, one can’t imagine modern process of teaching and learning without 

being creative. Creativity at the lesson involves proper motivation and interest of 

learners. Creativity tends to improve students’ self-esteem, confidence and self-

awareness. So, teachers must create favourable conditions for students’ creativity 

which is possible when they are properly motivated.  

We all know that if learners aren't motivated they won't do well, they won't 

enjoy what they do and won't learn effectively. For someone good marks are the best 

motivation, while for others parents' praise and approval are more essential. 

Undoubtedly, the teacher has to find the right motivation for everyone to make the 

studying process successful. One way for teachers to motivate learners is to use the 

variety of activities and make lessons vivid. Another way to motivate them is to 

involve learners in the lesson as much as possible, to get them interested in the 

subject.  
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An effective lesson involves a careful handing of the four skills in teaching and 

learning English. Although the four skills rarely occur in isolation, sometimes 

teachers are to give students separate tasks in order to check whether learners master 

English fluently. As a rule, any written assignment provokes particular problems even 

if learners feel free when speaking English. Sometimes it’s difficult for them to find 

proper ideas and thoughts and therefore to put them down.  

One of the biggest issues with writing is that teachers often neglect to teach  

students the basics of writing (such as using language styles properly, minding the 

strict structure of the essay, literacy along with fresh creative ideas of students). 

Before giving learners any written assignment we are to instruct them in order to get 

good results.  That's why our work is concerned with writing an essay and offers the 

solution how to overcome difficulties which students may face while performing this 

activity.  

Creative writing and essay in particular gives students a voice to express an 

opinion or story that they would like to share. Original, fresh and creative responses 

that reflect insight and/ or personal point of view will be rewarded.  An essay is a 

piece of writing on a particular subject. As a rule the subject is provided by the 

teacher, if not learners should think it over and choose the topic where they can show 

all their knowledge and open potential fully. The creation of an essay requires a lot of 

students’ knowledge, but the first thing to know and to remember is the peculiarity of 

the essay’s structure. The structure is the core of each paper that helps the writer to 

make a very well founded written construct. In order to compose an essay accurately 

the way it should be, it is necessary to keep in mind the main hints concerning the 

contents of the essay structure elements. They are as follows: 1) introduction (it 

should be no longer than 1/10 of the essay's length; it leads the reader from the 

general views or positions on the analyzed topics to the specific narrow theme of the 

essay; it’s necessary to use various literature techniques to grab the reader’s attention 

and to provide a strong thesis statement to define the author’s point of view); 2) body 

(it is vital to keep in mind that each paragraph is supposed to have one main 

argument to analyze and has to reveal it in one solid thought in a sentence called 

thetopic sentence; each body paragraph must be connected to following one with a 
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logical link); 3) conclusion (it always deals with summing up the essays arguments 

revealed in the topic sentences and therefore presents substantial evidence to prove 

the thesis statement). 

Here are some recommendations which can help students while writing an 

essay. First of all students should follow the given instructions about the essay’s topic 

and word length. Unless the topic is given they are to choose it carefully. If they 

happen to lack for creative thoughts, learners should brainstorm various ideas until 

they are able to come up with new conceptions. In order to be coherent they’d better 

write a plan to follow (minding the plan may ease the process of writing) and further 

it will help to pay attention to the logical flow of the paper. While writing it’s 

desirable that learners should write from their own experience or emotions as the 

essay’s slant will reflect their attitude and contribute into creativity. It’s better to 

avoid trivial patterns and clichés. The final stage should include checking if the 

beginning is provided with the satisfactory ending and editing (minding accurate 

spelling, punctuation and grammar). 

 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ШКОЛІ 

ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА УКРАЇНИ 

Филипська В.І. (Харків) 

 

У зв`язку із реформуванням системи освіти в Україні й у контексті її 

інтеграції у європейську спільноту постає актуальним питання вдосконалення 

процесу викладання іноземної мови. Тому цінним є  позитивний досвід інших 

країн, зокрема Великої Британії, з питань використання сучасних методів 

навчання майбутніх учителів [3]. 

Варті уваги ідеї модульного підходу до навчання студентів: 

взаємопов’язаність усіх понять, правил, теорій; динамічність структури 

предметів; реалізація міжпредметних зв’язків; систематичність контролюючих 

заходів, які доцільно більш широко використовувати в практиці підготовки 

вітчизняних фахівців. 
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У процесі навчання українських студентів більше уваги слід приділяти 

інтерактивним формам навчальної діяльності, а також таким видам роботи, як 

аналіз, дискусія, роздум; майбутніх педагогів варто заохочувати до 

самооцінювання, адже критичний аналіз власних досягнень і можливостей 

призведе до розуміння необхідності професійного самовдосконалення. 

Аналіз педагогічної літератури дозволив виділити три групи методів 

навчання, використовуваних у практиці підготовки майбутніх учителів у 

британській вищій педагогічній школі: репродуктивні (аналіз ситуацій (case-

studies), вправи-дії за інструкцією, мікровикладання), побудовані за чіткою 

системою відтворення інформації та контролю за її засвоєнням для досягнення 

заданого результату; проблемно-пошукові (навчальна дискусія, метод проектів, 

метод відкриттів, дослідницький метод (sinectics)), орієнтовані на самостійне 

здобування знань студентами, на активізацію їх пізнавальної діяльності, 

розвиток мислення; ігрові (імітаційна гра, моделююча гра, навчальна гра з 

вирішенням проблеми). 

З`ясовано, що найбільш актуальними методами навчання майбутніх 

учителів іноземних мов у Великій Британії є наступні: лекційний (Lectural), 

дискусійний (Discussion), тьюторський (Tutor) і так звану польову роботу (Field 

Work або School Experience), тобто педагогічну практику в школі. Велике 

значення також надається організації самостійної роботи студентів в 

університетських бібліотеках [2]. 

В Україні крім традиційних форм та методів навчання іноземних мов 

(семінарські, практичні, лабораторні та індивідуальні заняття, навчальна та 

виробнича практики, науково-дослiдна робота, участь у науково-дослідних 

лабораторіях, центрах, науково-практичних конференціях, майстер-класах) у 

вищих педагогічних навчальних закладах  використовують й активні: 

проблемна лекція, лекція – прес-конференція, евристична бесіда, дискусія, 

діалог, дебати, «мікрофон», «незакінчені речення», «мозковий штурм», 

відкритий форум, семінар, ділова гра, аналіз ситуації, тренінг, портфоліо, 

педагогічне проектування, а також методи контролю та оцінки якості знань [1].  
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THE EMPLEMENTATION OF THE BAKHTINIAN CONCEPT 

OF “THE OTHER” IN THE ELS CLASSROOM 

I.S. Kholmogortseva (Kharkiv), M.G. Baker (Branson, MO, the USA) 

 

The Bakhtinian concept of “the Other” implies that there is always an 

opposition between a speaker and everything that surrounds him/ her [1]. This 

“everything” is represented by a hypothetical interlocutor, who, in its turn, can shape 

into a) a real person taking part in the conversation; b) hypothetical person that is an 

embodiment of a real audience with its social and cultural background; c) the cultural 

background of the society in general which is embodied in the texts of a particular 

genre; d) a universal “Being” that a speaker compares and opposes him/ herself to. 

Discussing the opposition between ELS teacher as a speaker and “the Other”, we will 

consider a hypothetical person. Communication is a dialogical form of the knowledge 

[2, p. 207], i.e. it is determined by a common knowledge about the functions that a 

particular text can perform. So, the speaker should be sure if the recipient will 

understand the purpose of a text. Therefore, every time the teacher prepares for the 

ESL classes, he/ she simulates a hypothetical situation of a lesson, which implies that 

the teacher uses a hypothetical interlocutor to foresee a possible course and the 

outcomes of the lesson being planned. Planning a lesson, the teacher should take into 

consideration the topic, language means and a possible feedback. 

When choosing a topic for the ELS classroom discussion the teacher should be 

confident that the topic is relevant for the audience of a given age and the level of 

language competence. The lesson is a dialogue between a teacher and a pupil, 
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however, classrooms are full of talk, but little of that talk is used to promote pupil 

interaction. The dominant form of classroom practices emphasises whole class 

monologic interaction which constructs pupils as respondents only and limits their 

discourse. 

The Bakhtinian concept of dialogism should be considered regarding its 

relationship with the language itself. That means that the teacher should carefully 

choose language means, giving proper weight to the social background of the 

classroom, i.e. age and gender, as well as cultural background. First of all, dialogical 

approach in ESL teaching represents the interaction between a person and the 

language. Since the semioshere of any cultural group is formed on the basis of its 

language, it suggests that any opinion of a person is unintentional and is subjected by 

a common knowledge. M.M. Bakhtin states that the listener also creates 

understanding by uttering appropriate responses to the speaker’s speech [1, p. 61]. So 

he believes that meaning only occurs inside a dialogue. From this point of view 

language is something more than an arrangement of grammatical structures, language 

is connected to ideology. But we should note that the meaning of ideology for 

M.M. Bakhtin includes all socially constructed ideas. 

The most important fact to be taken into account while planning a lesson is the 

feedback of a hypothetical interlocutor. As a person forms a text in his/ her mind, he/ 

she simulates the situation of a real communication. While doing it, we always think 

how the tone of our voice would affect the audience, if a pupil would comprehend the 

text given in the pay we have planned, what possible question might arise, etc. Such 

practices value pupils’ knowledge and make it a resource for learning and disrupt 

teachers’ monologic construction of what counts as knowledge, opening up the space 

for dialogue. 

Thus, a hypothetical interlocutor plays its role only on the stage of lesson 

planning, whereas the situation of a real class work can change our plans 

dramatically. In the ESL classroom we wish our pupils to be able to communicate, 

not merely perform dialogues. Encoding and decoding cannot be regarded as linear 

processes; they are aspects of an open-ended process where encoding and decoding 
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occur simultaneously, and where both participants attribute similar meanings to the 

context in which the communication takes place.  
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ 

ШЛЯХОМ ЗАЛУЧЕННЯ ШКОЛЯРІВ ДО ЛІТНІХ МОВНИХ ТАБОРІВ 

Хомякова Ю.С., Краснікова Н.В. (Харків) 

 

Сьогодні в нашій країні відбуваються суттєві зміни в національній 

політиці освіти. Володіння англійською та німецькою мовами  є важливим 

інструментом для зростання конкурентоспроможності нашої держави та її 

європейської інтеграції. Одним із завдань сучасної школи стає розкриття 

потенціалу всіх учасників педагогічного процесу, надання їм можливостей 

прояву творчих здібностей [1]. З метою популяризації вивчення іноземних мов 

на базі пришкільного оздоровчого табору «Джерело» Харківської 

спеціалізованої школи I-III ступенів № 66 було організовано англомовний 

«Make a wish» та німецькомовний «Sonnenstrahlen» загони для школярів, які 

виявили бажання зануритися в атмосферу іншомовного мовлення [2]. 

Вважаємо доцільним введення широкої практики поступової 

трансформації оздоровчих таборів на літні школи вивчення іноземних мов. 

Адже літні мовні табори покликані спонукати школярів практично 

використовувати знання з мов, отримані упродовж навчального року. У цих 

таборах діти мають можливість спілкуватися іноземними мовами та 

застосовувати свої знання в різних формах діяльності (ігрових і концертних 

програмах, спортивних змаганнях, театралізованих виставах тощо). Участь у 

мовному таборі допомагає дітям розкрити свої таланти та отримати досвід 
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спілкування іноземною мовою. При цьому знання дитини не оцінюються так, як 

у школі, дитина сприймає навчання як гру та поклик, оскільки провідною 

діяльністю дитини є гра.  

Для реалізації цієї мети та перелічених завдань вважаємо за доцільне  

об’єднати учнів у групи залежно від їхнього віку та бажання самої дитини. З 

урахуванням цього іншомовна діяльність школярів буде проводитися за 

різними напрямками. Така система дозволяє дитині відчувати себе комфортно в 

групі однолітків, знання яких відповідають її рівню. Для того, щоб перебування 

дитини в мовному таборі було успішним, цікавим та корисним, необхідно 

зробити правильний вибір місця проведення занять та його естетичне яскраве 

оформлення, намагаючись раціонально розподіляти час перебування на 

свіжому повітрі та в приміщенні. З метою якісної підготовки до проведення 

літніх мовних таборів доцільно звернути увагу на: кількість занять на день, 

компетентність викладацького складу, присутність у таборі перевірених і 

надійних носіїв мови, волонтерів, які мають допуск і дозвіл на спілкування та 

роботу з дітьми. Робота ШМО вчителів іноземної мови протягом навчального 

року має полягати в тому, щоб табірна зміна була ретельно спланована 

заздалегідь, унікальна за тематикою і змістом; кожен день наповнений ігровими 

заняттями, розвивальними змаганнями, творчими конкурсами, цікавими 

походами, екскурсіями, пригодами; систему роботи доцільно спрямувати на 

відпрацювання всіх видів мовленнєвої діяльності в цікавій ігровій формі, 

розрахованій на різні рівні мовної компетенції від A1 до B1. Арсенал 

методичного забезпечення літніх мовних таборів вдало презентовано на 

безкоштовних тренінгах та вебінарах для викладачів, котрі варто відвідувати 

педагогам систематично. 

Спираючись на досвід проведеної роботи, можна зробити висновок, що 

під час перебування в літніх мовних таборах дитина: здобуває необхідні мовні 

навички; непомітно долає мовний бар'єр; удосконалює свою розмовну мову; 

поєднує навчання із захопливим відпочинком; розвиває організаційні навички 

та лідерські якості шляхом створення різноманітних проектів; заохочує 

однолітків, які мають труднощі у вивченні іноземних мов (адже урок 
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докорінним чином відрізняється від перебування в таборі); отримує мотивацію 

для подальшого удосконалення знання іноземної мови. 
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організації роботи літніх мовних таборів» 

 

ЕКОЛОГІЯ МОВИ ЯК НОВИЙ НАПРЯМОК В ЛІНГВІСТИЦІ 

Черкашина Н.І. (Харків) 

 

Термін «екологія мови» виник порівняно недавно, але мови завжди 

знаходилися в стані рівноваги і взаємодії один з одним. З одного боку це 

призводить до їх взаємному розвитку, з іншого боку до ущемлення. Екологія 

мови – новий напрямок в лінгвістиці, який вивчає взаємодію мови з 

оточуючими її факторами з метою збереження самобутності кожної окремої 

мови і підтримки мовного різноманіття. 

Сучасні інтерпретації екології мови широко відрізняються. Багато 

дослідників використовують слово "екологія" просто як посилання на 

"контекст" або "мовне середовище", для опису проблем, пов'язаних з мовою, 

вбудованих в (мікро- або макро-) соціолінгвістичні, освітні, економічні або 

політичні умови. Тут "екологія" нерідко стає модним терміном. 

Подібно до того, як екологія вивчає взаємодію живих організмів між 

собою, екологія мови вивчає вплив мов одна на одну і їх взаємодію із 

зовнішніми факторами. Екологічні проблеми в природі можуть погіршити 

здоров'я людей, а проблеми екології мови – призвести до деградації людини, 

для якої ця мова рідна. 

Принципи збереження навколишнього середовища передаються мовами в 

рамках програм розвитку мови і літератури. Вирубка лісу є серйозною 

проблемою в усьому світі. Коли місцеве населення вивчає відповідні 

технології, спираючись на традиційні знання флори і фауни, воно задовольняє 

свої економічні потреби при збереженні навколишнього середовища. 
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Важливість збереження нормальної екології мови полягає в тому, що мова 

формує мислення і культуру людини, визначає міжособистісні відносини. 

Глобальне партнерство між етнолінгвістичними громадами, 

національними і міжнародними товариствами вимагає спілкування і 

взаєморозуміння. Активізація вживання рідної мови гарантує, що мова 

продовжує служити мінливим цілям її носіїв, будучи містком для виконання 

спільнотою своїх більш широких багатомовних цілей шляхом набуття знань 

мови більш широкої комунікації. Розвиток мови сприяє більш широкому 

обміну традиційними знаннями, а також робить доступними переваги 

глобальних інформаційних і комунікаційних технологій. 

Екологічний підхід до мови розглядає складну мережу відносин, які 

існують між навколишнім середовищем, мовами та їх носіями. "Навколишнє 

середовище" в даному випадку означає фізичні, біологічні та соціальні умови. 

Сьогодні гостро постає питання про необхідне зберігання навколишнього 

середовища, гармонійного співіснування людини і природи. Застосування 

еколингвістичного підходу у викладанні іноземної мови допомагає студентам 

усвідомити реальну загрозу екологічних криз, бути більш уважними при 

отриманні повідомлень з засобів масової інформації. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Чернышова Н.В., Никитина Л.Д. (Харьков) 

 

В современном обществе основным требованием к молодым 

специалистам является владение иностранным языком на достаточном уровне 

для профессионального общения. Достижению этой цели служит обучение 

профессионально-ориентированному иностранному языку, в процессе которого 

происходит формирование у студентов коммуникативных компетенций по 

использованию полученных знаний применительно к своей специализации. 

Такая направленность обучения иностранному языку также даёт будущему 
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специалисту возможность его применения не только как средства получения 

профессиональной информации, но и как средства общения. 

Ответ на вопрос «Чему обучать в первую очередь: профессиональной 

лексике, грамматике или умению монологической и диалогической речи?» 

зависит от языкового уровня и мотивации обучаемых, конкретных учебных 

задач, характера планируемой на занятии деятельности и взаимодействия 

преподавателя и студентов. Необходимо отметить, что коммуникативные 

ситуации на разных этапах усвоения языкового материала способствуют 

развитию и закреплению навыков профессиональной языковой компетенции не 

зависимо от языкового уровня обучаемых. В ходе работы с такими речевыми 

ситуациями  лексические единицы профессионального характера и 

грамматические структуры призваны обеспечить содержательность 

высказываний на иностранном языке на профессиональные темы.  

В настоящее время, когда акцент сместился на развитие навыков и 

умений устной коммуникации, слушание и чтение, понимание и 

репродуктивное воспроизведение прослушанного или прочитанного как в 

устной, диалогической или монологической, так и в письменной форме, 

заслуживают особого внимания. Так как в профессионально-ориентированном 

обучении лексике основной единицей остаются печатные тексты, их 

тщательный отбор является обязательным условием эффективности обучения. 

Читая и просматривая тексты, задавая вопросы и отвечая на них, делая 

различные виды упражнений, студенты учатся извлекать и излагать 

необходимую информацию по специальности на иностранном языке.  

Переход на новые стандарты образования и недостаточное количество 

учебных часов, отводимых на иностранный язык, требуют особого внимания к 

организации самостоятельной работы обучаемых, целью которой является  

подвести студентов к самостоятельному чтению оригинальных текстов по 

специальности. Чтение, понимание и перевод аутентичных текстов, включая 

изучение грамматических особенностей научного стиля, направлены на 

развитие навыков реферирования и аннотирования текстов по специальности. 
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На основе вышеизложенного выделяют наиболее актуальные типы 

занятий для обучения профессионально-ориентированному английскому языку: 

1. Занятие изучения нового материала (объяснение и закрепление нового 

грамматического материала, анализ аутентичной литературы по 

специальности); 

2. Занятие применения и совершенствования знаний (практические 

задания, презентация, выполнение упражнений, ролевая игра, диалоги); 

3. Занятие обобщения и систематизации знаний (дискуссия, конференция, 

ролевая игра); 

4. Контрольное занятие (тест, устный опрос, письменный перевод, зачёт, 

экзамен). 

Наиболее оптимальным является комбинированное занятие, являющееся 

самым распространённым типом, включающее все основные элементы и 

позволяющее за ограниченный временной отрезок совершить полноценный 

цикл усвоения и закрепления учебного материала. 
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ПРОБЛЕМИ ПІДБОРУ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ 

Шапарєва Н. О. (Харків) 

 

Аспект домашнього читання та його ефективність на заняттях з іноземної 

мови завжди були об’єктом уваги викладачів. Читання творів не тільки 

розвиває комунікативну компетенцію студентів, а й збагачує їх духовно, 

розширює світогляд. Саме тому вирішальним є ретельний підбір художніх 

текстів, що б являли собою моральну та естетичну цінність. Загальновідомим, 

на жаль, є той факт, що сьогодні простежується зниження цікавості до читання 
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на національному рівні, адже цю діяльність частково замінили нові феномени, 

народжені внаслідок технічного прогресу. Оскільки студентство є сприятливим 

періодом для формування читацьких практик [1, с. 34], необхідно оптимізувати 

цей процес з метою отримання найкращих результатів. Саме тому перед 

викладачем постає відповідальна та доволі складна місія проводити заняття з 

домашнього читання не лише з метою виконання індивідуального плану, а й з 

метою долучення студентів до якісної літератури, яка б знайомила їх із 

розвитком сучасного літературного процесу у країні, мову якої вони вивчають. 

У цьому сенсі заняття з домашнього читання є унікальним моментом, що 

уможливлює гармонійне поєднання безпосередньо мовної підготовки 

майбутнього лінгвіста із запровадженням літературного аспекту, оскільки 

спеціальність «Мова та література» випускників факультету іноземних мов 

передбачає фахову підготовку й з літератури. Як слушно зазначає Г. П’ятакова, 

у процесі професійної підготовки філолога серед численних компетенцій, що 

мають бути сформовані під час навчання, виокремлюється навичка 

кваліфікованої інтерпретації текстів [2, с. 77]. 

Таким чином, постає питання, чи віддати перевагу перевіреним 

класичним текстам, що вивчаються протягом десятиліть і довели свою 

виправданість, або переорієнтовуватись на новітні художні твори, що 

зображують сучасний студентам світ та порушують актуальні проблеми. Окрім 

того, у сучасних творах відображається сучасний стан розвитку мови, що 

актуалізує теоретичні знання студентів. Проте у цьому другому випадку 

виникає проблема відсутності методичних розробок за новими творами, 

оскільки їх вивчення не передбачене офіційними програмами. 
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Шарун Ю.Ф., Котова А.В. (Харьков) 

 

В последние годы в современном мире знание иностранных языков – это 

не только признак культурного развития человека, но и условие его успешной 

деятельности в самых разных сферах жизни. Множество компаний расширяют 

свои границы, открывая свои филиалы по всему миру, предоставляя 

возможность молодым специалистам получить назначение на более высокую 

должность в той же компании, но уже в другой стране. Таким образом, 

будущие специалисты должны владеть одним или двумя иностранными 

языками.  

Наблюдения за процессом обучения иностранному языку на факультетах 

технических специальностей показывают, что у значительного числа 

обучающихся не удается сформировать умения и навыки на том уровне, на 

котором они могли бы использовать иностранный язык как средство устного и 

письменного общения в профессиональной сфере, так как они не имеют 

достаточных знаний со школьной скамьи. Недостаточность развития 

иноязычной компетенции в современных условиях расширения 

международных контактов является одним из значительных факторов 

ограничения возможностей будущего специалиста по использованию 

иностранного языка в его профессиональной деятельности. 

Минимум часов на неязыковых факультетах вынуждает преподавателей 

тщательно подбирать учебный материал так, чтобы заинтересовать студентов 

уделять больше времени изучению иностранного языка самостоятельно. 

Также следует упомянуть о необходимости осуществления общения на 

занятиях только на иностранном языке. Метод проб и ошибок позволяет 

студентам полностью окунуться в языковую атмосферу и сосредоточиться на 

своих навыках общения. При этом задача преподавателя заключается в том, 

чтобы направлять студентов, помогать им в поиске необходимых языковых 

средств. 
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Следует отметить, что студенты должны уметь работать с научно-

технической литературой, писать аннотации, реферирование и переводить 

тексты.  

Важным и решающим является то, насколько студенты внутренне 

мотивированы и психологически готовы и заинтересованы в том, чтобы изучать  

иностранный язык и использовать его в дальнейшем. Чем лучше студенты 

понимают звучащую речь и тексты на иностранном языке, тем больше у них 

возрастает интерес к процессу обучения. 

Наибольший энтузиазм у студентов вызывают игровые формы обучения 

особенно диспут (дебаты). Этот метод не только совершенствует 

монологическую и диалогическую роль студентов, но и учит работать в 

коллективе. Также студенты настолько увлечены темой обсуждения, что 

забывают о страхе разговаривать на иностранном языке. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правильно организованное 

преподавание состоит в использовании не одного конкретного подхода, а их 

совокупности. 

 

ACADEMIC ENGLISH: TEACHING APA STYLE 

Iryna Shevchenko (Kharkiv) 

 

In modern graduate and post-graduate education in Ukraine, teaching ESP 

(English for specific purposes) focuses both on EOP (English for occupational 

perpuses) and EAP (English for academic purposes) as its subtypes. The latter 

highlights principles of plain English necessary to satisfy the needs of modern 

Ukrainian scientists to make their material readable for the world researchers. To 

reach this aim they are to comply with the standards of American Psychological 

Association style– the general format of APA research papers [1] most commonly 

used to cite sources within the social sciences.  

One of the most common EAP problems is that a researcher simply fails to get 

the message across to professional readers due to irrelevant terminology, 

constructions and style. Recent handbooks [1; 2 and the like] mean to overcome 
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impediments to effective scientific communication. They focus on how to give an 

orderly and clear presentation of complex information using plain words, sentences, 

or paragraphs, and suggest ways to make academic writing more readable.  

One of the leading principles of APA style is eliminating redundant 

information. Reading the repeated material can bore readers. The same is important 

about the tytle and the summary. A cover page should be an introduction, an inviting 

entryway into the document, giving investors some key facts about the offering, but 

not telling everything all at once. If it looks like a legal document written by lawyers 

and for lawyers, many investors will not even attempt to read it [2, c. 12]. 

To write an article in APA style, the manuals suggest some practical tips:  

- avoid poetic expressions and figurative language [1]. 

- Check your style and divide the material into logical pieces. The abstract 

is usually 150 – 250 words.  Prospectuses routinely start with a detailed description of 

the “big picture” which goes before the details. Use descriptive headers and 

subheaders to break the document up into manageable sections and avoiding words 

like “general” or “background” may be helpful [2, c.15]. 

-  Check your lexis and grammar, and eliminate the passive voice. APA 

style encourages using the active voice. It is particularly important in experimental 

reports, where the subject performing the action should be clearly identified (e.g. "We 

interviewed ..." ). When in doubt, choose the active voice [2, c. 19]. 

- Stick to personal and first-person pronouns [2, c. 22]. Avoid editorial 

“we” as it may suggest the research had some co-authors [2]. 

- Omit superfluous words, use simpler ones instead of the following: in 

order to →to; subsequent to→after; prior to→before; despite the fact 

that→although; because of the fact that→because, since [2, c. 25]. 

- Sound positive and replace a negative phrase with a word of the same 

meanaing: “not able→unable; not accept→reject, not certain→uncertain; not 

unlike→similar, alike, does not have→lacks; does not include→excludes, omits; not 

many→few; not often→rarely; not the same→different” [2, c. 27]. 

- Use short sentences. The longer and more complex a sentence, the harder 

it is for readers to understand any single portion of it. 
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- Choose the simpler synonym (use end instead of terminate, explain 

rather than elucidate, and use instead of utilize [2, c. 31]). 

- Keep your sentence structure parallel; use the same verb forms [2, c. 34]. 

- Emphasizing the text avoid capitalization and bold type. To highlight 

information and maintain readability, use a different size or weight of your typeface. 

Try using extra white space, bold type, shading, rules, boxes, or sidebars in the 

margins to make information stand out [2, c.38]. 
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РОЗВИТОК СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ 

В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Шелест Л. Ю., Курликова Л. В. (Харків) 

 

Факт існування культури, як із одного з витоків формування змісту 

освіти, дозволяє говорити про культурний зміст освіти. Саме вона відповідає за 

формування «культурної здатності».  

Культурологізація освіти – одна з теоретично нерозроблених 

педагогічних проблем. Глобалізація в сфері культури пов’язана з підвищенням 

цікавості до проблем світового культурного простору, форм, засобів і 

результатів взаємодії культур. За словам Н.М. Клємєнцової, професора 

Калінінградського державного технічного університету, «Глобалізація в освіті 

передбачає створення комунікативно-зорінтованого освітнього простору, який 

передбачає занурення учнів в контекст загальнолюдської культури та різних 

мов з метою оволодіння професійною культурою». 

Сьогодні необхідність представляти в одній освітній установі кілька 

культур різних народів, сприймається природно і при цьому вказує не тільки на 

освітні реальності, а й на зміни головного освітнього принципу 

культуровідповідності. 

http://www.apastyle.org/manual
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В основі цього принципу лежить гуманістична ідея про те, що не існує 

кращої або гіршої культури. Всі культури відрізняються своїм змістом і кожній 

притаманні свої переваги та недоліки, а значимість культури визначається 

особистостями.  

Останнім часом дуже багато школярів мають за мотивацію вивчення 

іноземної мови, і насамперед – англійської, як мови міжнародної спільноти, 

мови бізнесу, комунікації, спорту та інших сфер життя сучасного суспільства. В 

них розвинуті: 

 зовнішня соціальна мотивація (бажання брати участь у 

міжнародних форумах молоді); 

 зовнішня вузько-особиста мотивація (набуття  престижної  

професії); 

 внутрішня мотивація, яка зумовлюється самим процесом 

оволодіння іноземною мовою (задоволення від читання, листування та інше). 

Здатність учнів спілкуватися іноземною мовою забезпечується 

формуванням у них комунікативної компетенції, зміст якої зумовлений такими 

видами компетенцій: мовною, мовленнєвою, соціокультурною та стратегічною. 

Досягнення комунікативної компетенції неможливе без оволодіння певним 

обсягом культурної інформації, без ознайомлення учнів з культурою народу, 

мову якого вони вивчають. У зв’язку с цим, поряд з комунікативною 

компетенцією виступає також і соціокультурна компетенція, яка складається з 

країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенцій. Учні повинні усвідомити 

різницю між їхньою рідною культурою та іншими культурами, а також набути 

вмінь долати соціокультурні відмінності. Важливим є оволодіння не тільки 

мовою, але й культурою спілкування, знати особливості мовленнєвої та 

немовленнєвої поведінки носіїв мови у певних ситуаціях спілкування. Як 

результат, основна мета вчителя на уроках англійської мови полягатиме у 

включенні в зміст навчання елементів мовної культури народів, мова яких 

вивчається. 
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Беручи до уваги вищезазначене, можна стверджувати, що підручники та 

навчальні посібники з іноземної мови (взагалі) повинні включати навчальний 

матеріал для опанування моделями комунікативної поведінки, щоб уникнути 

культурного шоку та непорозумінь у спілкуванні з носіями відповідної мови, 

оскільки, перебуваючи за кордоном діти повинні бути спроможними вирішити 

різні проблеми та питання . Саме тому при вивченні іноземної мови слід 

подбати про формування у учнів соціокультурної компетентності [2, с.180]. 
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ПОШУКИ ШЛЯХІВ СПІВПРАЦІ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

З МЕТОЮ ВИХОВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ, 

АДАПТОВАНОЇ ДО УМОВ НАВЧАННЯ У ВНЗ 

Шинкарська В.Р. (Харків) 

 

Головною метою будь-якої системи освіти є розвиток особистості учня. 

Стосовно предмета “іноземна мова” саме таким є комунікативно орієнтоване 

навчання, концепція якого розробляється в зарубіжній і вітчизняній методиці. В 

його основі лежить гуманістичний підхід, завдяки якому створюються умови 

для активного і вільного розвитку учня у процесі навчання іноземній мові. 

Абсолютно необхідним є використання інформативного навчального матеріалу, 

що містить знання про реальну дійсність та відбиває ставлення до неї. Такий 

матеріал дозволяє розширити загальний кругозір учня, отримати знання для 

розуміння конкретних ситуацій спілкування, формувати необхідні поняття для 
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вираження власних думок іноземною мовою, ознайомити учнів з можливими 

способами мовленнєвої поведінки. 

Аксіомою сучасної методики викладання іноземних мов є використання 

автентичного матеріалу для формування комунікативної компетенції. Розвиток 

комунікативних здібностей можливий тільки через вирішення реальних завдань 

на уроці, що викликає в учнів задоволення і впевненість в собі, бажання 

говорити іноземною мовою. 

Неоцінену роль у практичній реалізації комунікативного методу відіграє 

психодіагностика: вивчення вікових особливостей учнів, організація 

спілкування з учнями на уроці. Ідучи на урок, слід приділяти велику увагу 

емоційному настрою, знаходженню такого контакту з ними, який будується на 

довірі, щоб у них було відчуття особистої значущості. 

Дейл Карнегі говорив: “Переконуйте співрозмовника в його значущості”. 

Ефективність оволодіння іноземною мовою залежить від активності 

учнів, від способів залучення їх до всіх видів мовленнєвої діяльності. 

Учитель організує самостійний пошук учнів, їх перші кроки в науковій 

діяльності. 

Шукаючи самостійно новий країнознавчий матеріал за темою із історії 

рідного міста Харкова, учні робили: 

 відповідні записи; 

 креслили схеми, таблиці; 

 кросворди; 

 фотографії міста; 

 переклади; 

 скорочення текстів; 

– різноманітні різнорівневі граматичні, лексичні, комунікативні 

вправи до текстів; 

– прослухайте (прочитайте) текст і заповніть таблицю; 

– запропонуйте заголовок тексту; 

– придумайте кінцівку; 
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– розіграйте оповідання по ролях; 

– виправте інформацію в реченнях; 

– уявіть, що ви ..., щоб ви зробили на його місці? 

– розташуйте твердження в необхідній послідовності; 

– поставте запитання головним героям тексту; 

– виділіть ключові факти в тексті. 

Для розвитку пам’яті, розширення лексичного запасу – закріплення 

граматичного матеріалу можна використовувати пісенний матеріал. 

Створюється сприятливий психологічний клімат, знижується напруженість, 

активізується мовленнєва діяльність, підвищується емоційний тонус, 

підтримується інтерес до вивчення мови, стимулюється їх розумова активність. 

Слід пам’ятати, що на старшому ступені (10, 11 кл.) учні прагнуть до 

всебічного розвитку своєї особистості, формується науковий світогляд, зростає 

соціальна активність, знижується самооцінка своїх здібностей. 

Знання психологічних особливостей учнів – необхідна передумова 

успішного виконання вибору відповідних форм роботи. У школах нового типу 

(ліцеї, гімназії) одним з головних принципів в навчанні є принцип урахування і 

розвитку індивідуальних особливостей та інтересів учнів, який передбачає 

врахування їх власного досвіду, бажань, нахилів, світогляду, емоційно-чуттєвої 

сфери та статусу особистості в колективі. 

Вчитель має дати учням можливість самостійно використати свої знання і 

вміння, вміло керуючи цим процесом. Самодіяльність – основа творчості, а 

саме творче задоволення в роботі завжди сприяє бажанню працювати краще, 

знати іноземну мову досконаліше. 

Для підвищення рівня володіння іноземними мовами слід більш 

використати сучасні технології навчання: навчання у співпраці, метод проектів, 

інформаційні технології, Інтернет, сучасну методичну літературу, включаючи 

зарубіжну. Модель ефективної взаємодії загальноосвітньої школи та ВНЗ має 

бути спрямована на створення умов для формування особистості як 

конкурентоспроможного фахівця. 
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Таким чином, основною ідеєю взаємодії школи та ВНЗ є інтеграція всіх 

видів діяльності освітніх організацій: навчальної, соціальної, виховної. 

Взаємодія – це взаємне сприяння успіху через реалізацію єдиних цілей. Одним 

із шляхів взаємодії є зв’язок шкільного навчання з практикою у ВНЗ. 

Вже декілька років для учнів нашого ліцею організована мовна  практика  

викладачами Педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, існує міцний 

зв’язок між ліцеєм та ХНАДУ. Особлива увага звертається на самостійну 

роботу з навчальною і науковою літературою. Учні вчаться конспектувати, 

виконувати реферативні роботи, виступати з доповідями на заняттях, беруть 

участь у ліцейських та зовнішніх конференціях, олімпіадах, інтелектуальних 

іграх, змаганнях, міжнародних семінарах-тренінгах. 

Система довузівської підготовки ліцеїстів сьогодні перебуває на стадії 

становлення й поступового розвитку. Шляхи співпраці: учитель, ↔ учень, → 

кафедра. Виховання обдарованої, талановитої молоді сприяє вихованню 

особистості адаптованої до умов навчання у ВНЗ, що є одним з головних 

завдань роботи ліцеїв.  

Література 

1. Белоножкина Е.Г. Современные педагогические технолгии./ Е.Г. 
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Стиль руководства людьми. Правила Дейла Карнеги - Сущность менеджмента 

infomanagement.ru/referat/20/12 копия. 
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ 

НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Шитикова (Ластовка) К.И. (Харьков) 

 

Основной целью обучения иностранному языку студентов неязыковых 

специальностей является повышение их коммуникативной компетенции, т.е. 

совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме). Однако 

менее развитыми у студентов являются навыки аудирования: умение 

воспринимать текст на слух, недостаточно развитая кратковременная 

вербальная память, неустойчивая способность сконцентрироваться. Это 

происходит в силу того, что работа над их развитием носит эпизодический 

характер. Именно поэтому мы выделяем одним из наиболее актуальных и 

сложных аспектов подготовки будущего специалиста формирование 

перцептивной компетенции аудирования как вида речевой деятельности.  

При восприятии текста на слух, возникают трудности разного характера: 

лингвистические (фонетические особенности языка, непонимание слов и 

словосочетваний, интоннации и паузы между отрезками речи, логическое 

ударение, употребление знакомой лексики в другом значении, стилистические 

особенности текста) и экстралингвистические (чрезмерная длительность устной 

речи, одноразовое прослушивание текста, быстрый темп, прослушание 

сообщения в звукозаписи без зрительного подкрепления в виде жестов, 

мимики). Анализ явлений, затрудняющих восприятие речи на слух, позволяет 

правильно отобрать и градуировать материал, используемый для обучения 

пониманию на слух, и служит основанием для разработки системы упражнений 

направленных на обучение студентов преодолению рассмотренных трудностей. 

Однако в первую очередь необходимо сформировать соответствующие 

социально-психологические условия, учитывая разный исходный уровень 

знаний студентов.  
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При аудировании зрительный анализатор значительно облегчает восприятие 

и понимание речи на слух. Такие зрительные опоры, как органы речи, жесты, 

мимика, кинемы и другие подкрепляют слуховые ощущения, облегчают 

внутреннее проговаривание и уяснение смысла речи [1, c. 68]. Соотвественно, в 

процессе обучения перцептивной компетенции аудирования необходимо 

параллельно использовать зрительный и слуховой виды памяти (например, 

сочетание аудио- и видеоматериалов), чтобы изучающему было легче 

сконцентрироваться на восприятии информации на слух.  

Наиболее сильным мотивирующим фактором являются приемы обучения, 

удовлетворяющие потребность студентов в дальнейшей необходимости 

употребления изучаемого материала в своей профессиональной деятельности. 

Целесообразно отбирать тексты, которые имеют определенную 

коммуникативную окраску, содержание которых может служить предметом для 

дальнейшего обсуждения, с учетом специфики литературы по специальности. 

Стоит отметить, что при реализации данного этапа обучения на начальном 

уровне предпочтительнее предлагать студентам материалы научно-

популярного характера либо тексты, которые несут социокультурное наследие 

страны, язык которой изучается, и только затем переходить к узкоспециальным 

материалам. Для более эффективной усвоения материала необходимо выбирать 

тексты, построенные на лексико-грамматическом материале проработанных 

ранее текстов/тем, включающие в себя вопросы по содержанию услышанной 

информации. Заключительным этапом проработки текста на слух может быть 

творческое задание (например: построить беседу в форме диалога на базе 

прослушанного текста в роле журналиста, берущего интервью, ученого и др.). 

Развитие навыков восприятия речи на слух способствует организации 

речевого взаимодействия, созданию более стойких слуховых образов, 

поддержание интереса к изучаемому языку, а наиболее полному решению 

задачи интенсивного обучения иностранну языку. 

Литература 

1. Артемов В.А. Психология обучения иностранному языку. / В.А. Артемов. – 

М., 1969. – 279 с. 
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ВИДИ ВЗАЄМОДІЇ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ 

Шуневич Б.І. (Львів) 

 

Особливістю дистанційного навчання (ДН) є створення можливостей 

організації сучасного навчального процесу на рівні денного з усіма атрибутами, 

які характеризують даний процес як навчальний, тобто отримати в разі 

необхідності пояснення, роз’яснення учителем навчального матеріалу, 

спілкування з учителем і учнів між собою протягом усього періоду навчання; 

проведення обговорень, проміжного і підсумкового тестів, виконання спільних 

завдань, у тому числі дослідницького і творчого характеру тощо, передбачає всі 

фактори, що визначають ДН як навчальний процес (можливість організації 

активної пізнавальної діяльності кожного учня; забезпечення ефективного 

зворотного зв’язку, інтерактивності; індивідуалізації і диференціації процесу 

навчання; формування стійкої мотивації навчально-пізнавальної діяльності). 

Види взаємозв’язків між студентом, викладачем і навчальними 

матеріалами та результати цієї взаємодії в межах вищого навчального закладу 

(ВНЗ) під час дистанційного навчання досліджено в багатьох працях 

зарубіжних і вітчизняних науковців, наприклад, М. Мура, Т. Андерсена і  

Р. Ґаррісона, Б. Шуневича та ін. [1-4].  

Мета цієї доповіді – розглянути організацію взаємодії учень – учитель – 

батьки – навчальні матеріали у процесі дистанційного навчання учнів на час 

гібридної війни, вимушених канікул, хвороби, надзвичайних ситуацій, коли 

певний період часу немає можливості навчати їх у школі.  

Розглянемо коротко види взаємозв’язків між студентом, викладачем і 

навчальними матеріалами під час дистанційного навчання. М. Мур [3, 1-6] 

виділяв три види взаємодії: студент – викладач, студент – навчальні матеріали і 

студент – студент. На думку Т. Андерсена і Р. Ґаррісона [2, с. 101], насправді 

існує шість видів взаємодії: студент – викладач, студент – навчальні матеріали, 

викладач – навчальні матеріали, студент – студент, викладач – викладач, 

навчальні матеріали – навчальні матеріали.  
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Описані вище шість видів взаємодії можна перенести також на шкільне 

середовище, додавши ще один компонент – батьки, характерний для цього 

середовища. Отже отримаємо такі десять видів взаємодії, а саме:  учень – 

учитель, учень – навчальні матеріали, учитель – навчальні матеріали, учень – 

учень, учитель – учитель, навчальні матеріали – навчальні матеріали, батьки – 

учень, батьки – учитель, батьки – навчальні матеріали, батьки – батьки.  

У доповіді будуть детально розглянуті всі види взаємодії, а особливо 

взаємодії: батьки – учень, батьки – учитель, батьки – навчальні матеріали, 

батьки – батьки, які більше характерні для середніх, ніж для вищих 

навчальних закладів.  

Згадані вище види взаємодії стали можливими завдяки використанню 

Інтернету, сучасного програмного і апаратного забезпечення освітніх закладів у 

навчальному процесі. Проведене дослідження дає можливість краще зрозуміти 

переваги і недоліки дистанційного навчання у школах. 

Література  
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University, 1989. – № 3(2). – Р. 1-6. 4. Turoff M., Hiltz S.R. & Balasubramanian V. 

The human element in collaborative hypertext/hypermedia. – New Jersey Institute of 

Technology University Heights, Newark NJ., 1994 [Електронний ресурс]. – Режим 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ (ІКТ) НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Ярошенко О.А. (Харків) 

 

Будь-яка педагогічна технологія – це інформаційна технологія, оскільки 

основу технологічного процесу навчання складає отримання і перетворення 

інформації. Дидактичні проблеми і перспективи використання інформаційних 

технологій у навчанні досліджував В.Ю. Биков, психологічні основи 

http://eies.njit.edu/~turoff
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комп'ютерного навчання визначив Ю.І. Машбіц, систему підготовки педагога 

до використання інформаційної технології в навчальному процесі запропонував 

і обґрунтував М.І. Жалдак. Американському вченому С. Пейперту належить 

ідея "комп'ютерних навчальних середовищ". 

 ІКТ можна визначити як сукупність різноманітних технологічних 

інструментів і ресурсів, які використовуються для забезпечення процесу 

комунікації та створення, розповсюдження, збереження та управління 

інформацією. Можливості використання Інтернет-ресурсів під час викладання 

та вивчення іноземних мов величезні. Інтернет створює умови для отримання 

будь-якої необхідної вчителю та учням додаткової інформації: країнознавчий 

матеріал, новини з життя молоді, статті з газет та журналів, новини в режимі 

реального часу. Мережа Інтернет є унікальним засобом, який надає можливість 

спілкування, наприклад, за допомогою електронної пошти або в режимі on-line. 

Інтернет допомагає учням спілкуватися з носіями мови; брати участь у 

телекомунікаційних проектах, у різноманітних конкурсах і олімпіадах, 

текстових і голосових чатах. Крім того, Інтернет надає унікальної можливості 

навчання іноземної мови за допомогою спеціалізованих освітніх сайтів.  

 Уроку із застосуванням ІКТ властиво наступне:  

- принцип адаптивності: пристосування комп'ютера до індивідуальних 

особливостей дитини; 

- керованість: у будь-який момент можлива корекція вчителем процессу 

навчання;  

- інтерактивність і діалоговий характер навчання. ІКТ мають здатність 

«відгукуватися» на дії учня і вчителя, «вступати» з ними в діалог, що і 

становить головну особливість методик комп'ютерного навчання;  

- оптимальне поєднання індивідуальної та групової роботи; 

- підтримка в учня стану психологічного комфорту;   

- необмеженість навчання: зміст навчального матеріалу, його 

інтерпретація можуть бути скільки завгодно великими. 
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В практичній діяльності ІКТ можна застосовувати на різних етапах 

підготовки та проведення уроку англійської мови. Вибір конкретного засобу 

ІКТ залежить щонайменше від наступних факторів: 

-технічне забезпечення навчально-виховного процесу в конкретному 

закладі освіти; 

-рівень підготовки вчителя і учнів до використання ІКТ; 

-стабільність роботи програми/ППЗ, надійність збереження результатів 

діяльності учнів та вчителя; 

-забезпечення програмними засобами з дотриманням ліцензійних угод 

відповідно до чинного законодавства. 

Література 

1.Биков В. Ю. Новітні інформаційні технології в навчально-виховному процесі 
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О. О. Гокунь. – К.: Наукова думка, 2000. – 117 с. 3. Papert Seymour. The 

Connected Family: Bridging the Digital Generation Gap, 1996, ISBN 1-56352-335-3.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/1563523353
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романської філології та перекладу ХНУ імені 

В.Н.Каразіна 

16.  В’яла В.К.  вчитель англійської мови Харківської ЗОШ №124 

17.  Грибкова И.Ф. вчитель англійської мови ХГ №39 

18.  Гридасова О.І. кандидат філологічних наук, старший викладач 

кафедри методики та практики викладання 

іноземної мови ХНУ імені В.Н. Каразіна 

19.  Гусєва Г.Г. кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської мови ХНУ імені В.Н. Каразіна 

20.  Дабдіна О.С. вчитель англійської мови ХГ №14 

21.  Добровольська Н.Л. викладач кафедри іноземних мов Одеської 

національної академії харчових технологій  

22.  Довганюк Е.В. викладач кафедри методики та практики 

викладання іноземної мови ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

23.  Довгуй Я.І. вчитель англійської мови Харківської ЗОШ №111  

24.  Дудоладова А.В. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

методики та практики викладання іноземної мови 

ХНУ імені В.Н. Каразіна 

25.  Дудоладова О.В. кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

методики та практики викладання іноземної мови 

ХНУ імені В.Н. Каразіна  

26.  Жарінова Є.Г. старший викладач кафедри І-06 Московського 

авіаційного інституту 

27.  Загорська И.О. вчитель англійської мови ХГ № 6 «Маріїнська 

гімназія» 

28.  Зарицька А.В. вчитель англійської мови ХГ №14 

29.  Зінченко Л.В. вчитель англійської мови ХГ №14 

30.  Змієвська О.В. вчитель англійської мови ХГ №14 

31.  Зубкова Л.М. старший викладач кафедри англійської мови ХНУ 

імені В.Н. Каразіна 
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32.  Іваніга О.В. старший викладач кафедри іноземних мов та 

перекладу факультет міжнародних економічних 

відносин, Харківський національний університет 

імені В.Н. Каразіна 

33.  Катанчик В.О. вчитель англійської мови Харківської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 143  

34.  Качанова О.В. вчитель англійської мови Солоницівського 

навчально-виховного комплексу «Перлина» 

35.  Ковальова А.В.  старший викладач кафедри англійської мови ХНУ 

імені В.Н. Каразіна 

36.  Кондрацька М.И. вчитель англійської мови Харківської ЗОШ I-III 

ступенів №140  

37.  Коновалова В.И. вчитель англійської мови ХСШ I-III ступенів № 17  

38.  Костікова І.І. доктор педагогічних наук, професор кафедри 

методики та практики викладання іноземної мови 

ХНУ імені В.Н. Каразіна 

39.  Котова А.В. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

англійської мови ХНУ імені В.Н. Каразіна 

40.  Кравченко Н.М. вчитель вищої категорії, старший вчитель ХСШ № 

99  

41.  Краснікова О.В. вчитель англійської мови Харківської ЗОШ I-III 

ступенів №84  

42.  Красникова Н.В. вчитель англійської мови ХСШ I-III ступенів № 66 

43.  Кривенко В.П.  кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри німецької філології та перекладу ХНУ 

імені В.Н. Каразіна 

44.  Криворучко С.К. доктор філологічних наук, професор, завідувач 

кафедри романської філології та перекладу ХНУ 

імені В.Н. Каразіна 

45.  Кузнецова Л.Е. вчитель англійської мови ХСШ І-ІІІ ступенів №85  

46.  Кузьмина В.С. старший викладач кафедри англійської філології 

ХНУ імені В.Н. Каразіна 

47.  Курек Т.Г. вчитель англійської мови ХГ №14 

48.  Курликова Л.В. вчитель ХСШ І-ІІІ ступенів №18  

49.  Курницька Н.М.  викладач кафедри англійської мови ХНУ імені 

В.Н. Каразіна 

50.  Ланова А.М. вчитель англійської мови ХЗОШ №84   
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51.  Легейда А.В. кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської філології ХНУ імені В.Н. Каразіна 

52.  Легуцька О.І. викладач кафедри англійської філології ХНУ імені 

В.Н. Каразіна 

53.  Ленкова Л.О. старший викладач кафедри іноземних мов УО 

«Гродненский государственный университет  

им. Я.Купалы» 

54.  Лєшньова Н.О. старший викладач кафедри англійської мови ХНУ 

імені В.Н. Каразіна 

55.  Ленська О.О.  кандидат філологічних наук, старший викладач 

кафедри англійської мови ХНУ імені В.Н. Каразіна 

56.  Литвин Т.О. доцент кафедри іноземних мов Харківського 

регіонального інституту державного управління 

національної академії державного управління при 

Президентові України 

57.  Литвиненко С.В. викладач кафедри методики та практики 

викладання іноземної мови ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

58.  Лихачова Г.О. вчитель англійської мови ХЗОШ №143 

59.  Лісна М.І. кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

загального і прикладного мовознавства ХНУ імені 

В.Н. Каразіна 

60.  Лопатіна М.М. вчитель німецької мови ХСШ І-ІІІ ступенів №62  

61.  Луценко Л.В. вчитель німецької мови ХСШ І-ІІІ ступенів №62  

62.  Лучка Л.О. вчитель англійської мови ХСШ №75  

63.  Ляо Цайчжи кандидат педагогічних наук, доцент факультету 

педагогічної психології педагогічного інституту 

Чендуського університету 

64.  Манько В.А. кандидат педагогічних наук, вчитель Будянського 

ліцею 

65.  Манюк Л.В. старший викладач кафедри латинської та 

іноземних мов ЛНМУ імені Данила Галицького 

66.  Матвієнко П.В. доктор філософських наук, професор кафедри 

міжнародних відносин ПВНЗ «Інститут 

сходознавства і міжнародних відносин 

«Харківський колегіум», доцент кафедри 

психології Мелітопольського державного 

педагогічного інституту ім. Богдана 

Хмельницького 
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67.  Матвійчук О.М. старший викладач кафедри англійської мови ХНУ 

імені В.Н. Каразіна 

68.  Матюхіна Ю.В. кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської філології ХНУ імені В.Н. Каразіна 

69.  Миргород Н.В. вчитель англійської мови ХСШ І-ІІІ ступенів № 17  

70.  Mironova A. MA student at the Université de Neuchatel, Institut de 

langue et civilization françaises, Neuchatel, 

Switzerland 

71.  Михайлова О.В. кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

методики та практики викладання іноземної мови 

ХНУ імені В.Н. Каразіна 

72.  Момот О.В. вчитель англійської мови Харківської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 143  

73.  Морозова І.І.  кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської філології ХНУ імені В.Н. Каразіна 

74.  Набокова Д.О. викладач кафедри теорії та практики перекладу 

англійської мови ХНУ імені В.Н. Каразіна 

75.  Набокова І.Ю. кандидат філологічних наук, старший викладач 

кафедри англійської філології ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

76.  Найдіна Є.С. викладач кафедри англійської філології ХНУ імені 

В.Н. Каразіна 

77.  Немчонок С.Л. старший викладач кафедри англійської мови ХНУ 

імені В.Н. Каразіна 

78.  Нефьодова О.Д.  кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської філології ХНУ імені В.Н. Каразіна 

79.  Нікітіна Л.Д.  старший викладач кафедри англійської мови ХНУ 

імені В.Н. Каразіна 

80.  Ніщіменко С.М. вчитель ХГ №14 

81.  Овсянникова Л.Е. вчитель ХГ №6 “Маріїнська гімназія” 

82.  Овчарова Г.О.  викладач кафедри англійської мови ХНУ імені 

В.Н. Каразіна 

83.  Оганісян К.Х. вчитель німецької та англійської мови ХЗОШ №10  

84.  Оніщенко Н.А.  кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

німецької філології та перекладу ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

85.  Остроумова Н.Г. вчитель ХГ №14 
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86.  Орел М.С. вчитель англійської мови ХСШ «Обдарованість» 

87.  Павлова Л.В.  старший викладач кафедри англійської мови ХНУ 

імені В.Н. Каразіна 

88.  Пасинок В.Г. доктор педагогічних наук, професор, декан 

факультету іноземних мов ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

89.  Паповянц Е.Г.  кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської філології ХНУ імені В.Н. Каразіна 

90.  Пєшкова О.Г.  викладач кафедри англійської мови ХНУ імені 

В.Н. Каразіна 

91.  Підхомна О.В. вчитель Красноградської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

ім. О.І. Копиленка 

92.  Попель О.В. кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 

іноземних мов Одеської національної академії 

харчових технологій  

93.  Попова Н.В. кандидат филологических наук, доцент кафедры 

лингвистики и межкультурной коммуникации 

факультета иностранных языков Санкт-

Петербургского государственного 

политехнического университета 

94.  Прищенко Н.В. вчитель англійської мови ліцею №2 Дергачівської 

районної ради Харківської області 

95.  Прокопенко А.А.  старший викладач кафедри англійської мови ХНУ 

імені В.Н. Каразіна 

96.  Прокопенко Т.В. вчитель англійської мови Мереф’янської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1  

97.  Пронь І.А. вчитель англійської мови ХГ №14 

98.  Птушка А.С.   кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

методики та практики викладання іноземної мови 

ХНУ імені В.Н. Каразіна 

99.  Рапава Р.Б.  викладач кафедри англійської мови ХНУ імені 

В.Н. Каразіна 

100.  Рубцов І.В. старший викладач кафедри методики та практики 

викладання іноземної мови ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

101.  Рубцова Е. П. вчитель англійської мови Куп’янської гімназії № 1  
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102.  Рубцова М.А. старший викладач кафедри методики та практики 

викладання іноземної мови ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

103.  Ружин К.М. кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри викладання другої іноземної мови 

Запорізького національного університету 

104.  Рибакова О.В. викладач кафедри методики та практики викладання 

іноземної мови ХНУ імені  

В.Н. Каразіна 

105.  Рибіна І.М. вчитель французької  та англійської мов ХСШ № 85 

106.  Рябовол Л.Т. доцент кафедри правознавства Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка 

107.  Рябих Л.М. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики 

та практики викладання іноземної мови ХНУ вмені 

В.Н. Каразіна 

108.  Рябих М.В.  кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики 

та практики викладання іноземної мови ХНУ імені 

В.Н. Каразіна 

109.  Савченко Н.М.  кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської мови ХНУ імені В.Н. Каразіна 

110.  Сергеєва О.А.  старший викладач кафедри англійської мови ХНУ 

імені В.Н. Каразіна 

111.  Сердюк В.М.  кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської мови ХНУ імені В.Н. Каразіна 

112.  Сердюкова О.І. доцент кафедри іноземних мов Харківського інституту 

банківської справи 

113.  Сімочкіна Ю.В. вчитель англійської мови Харківської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 38 

114.  Скриль О.І. кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

англійської мови ХНУ імені В.Н. Каразіна 

115.  Скриннік Ю.С. викладач кафедри англійської філології ХНУ імені 

В.Н. Каразіна 

116.  Скрипник І.Ю. кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики 

та практики викладання іноземної мови ХНУ імені 

В.Н. Каразіна 

117.  Смирнова С.М. вчитель Харківської гімназії №14 

118.  Солощук Л.В.  доктор філологічних наук, професор кафедри 
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англійської філології ХНУ імені В.Н. Каразіна 

119.  Стрельченко Д.В.  викладач кафедри англійської мови ХНУ імені В.Н. 

Каразіна 

120.  Ступницька Н.М. кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської мови ХНУ імені В.Н. Каразіна 

121.  Танчик О.І. кандидат економічних наук, доцент кафедри 

гуманітарних дисциплін ДонДУУ 

122.  Тарасова С.О. викладач кафедри англійської філології ХНУ імені 

В.Н. Каразіна 

123.  Тащенко Г.В. викладач кафедри теорії та практики перекладу 

англійської мови ХНУ імені В.Н. Каразіна 

124.  Тимошенко О.І. вчитель німецької мови ХСШ І-ІІІ ступенів №162   

125.  Тихонова М.О. вчитель англійської мови ХСШ №132 

126.  Ткаля І.А.  кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

англійської мови ХНУ імені В.Н. Каразіна 

127.  Ткачук Н.О. вчитель французької мови Солоницівського колегіуму  

128.  Турченко В.О. кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики 

та практики викладання іноземної мови ХНУ ім. В.Н. 

Каразіна 

129.  Фещенко О.В. викладач кафедри методики та практики викладання 

іноземної мови ХНУ імені В.Н. Каразіна 

130.  Холмогорцева І.С.  старший викладач кафедри англійської мови ХНУ 

імені В.Н. Каразіна 

131.  Хомякова Ю.С. вчитель англійської мови ХСШ I-III ступенів № 66 

132.  Черкашина Н.І. старший викладач кафедри англійської мови ХНУ 

імені В.Н. Каразіна 

133.  Черниш Т.В. старший викладач кафедри англійської мови ХНУ 

імені В.Н. Каразіна 

134.  Чернишова Н.В.  старший викладач кафедри англійської мови ХНУ 

імені В.Н. Каразіна 

135.  Полоцька 

(Чорновол-

Ткаченко) О.О. 

кандидат філологічних наук, доцент, завідувач 

кафедри англійської мови ХНУ імені В.Н. Каразіна 

136.  Шамаєва Ю.Ю.  кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики 

та практики викладання іноземної мови ХНУ імені 

В.Н. Каразіна 

137.  Шапарєва Н.О. старший викладач кафедри романської філології та 
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