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ФОРМУВАННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ
НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Авдєєнко І.М., Скриль О.І. (Харків)
Основною метою валеологічної освіти в Україні є збереження і зміцнення
здоров‘я українського народу шляхом формування валеологічного світогляду,
виховання свідомого та дбайливого ставлення до власного здоров‘я як головної
умови реалізації творчого і фізичного потенціалу особистості.
Серед різноманітних форм організації валеологічної освіти в вищих
навчальних закладах не останнє місце займають й заняття з іноземної мови. На
них викладач має змогу закласти фундамент валеологічної культури, вказати
студенту шляхи оволодіння знаннями, навичками й уміннями, необхідними для
забезпечення здорового способу життя.
Іноземна мова, а саме, англійська є мовою міжнародного спілкування.
Відповідно, вона є носієм інформації про існуючі у світовій валеологічній
практиці поняття та явища. Окрім того, англомовний дискурс відображає і певний
рівень суспільної свідомості та ментальності англомовного суспільства. Саме
тому, він може чинити певний вплив на свідомість студентів – як інформаційний,
так і виховний. Таким чином, на заняттях з іноземної мови важливо помітити й
розвинути можливості позитивного впливу на формування валеологічного
світогляду студентів.
У процесі вивчення англійської мови студенти стикаються з низкою понять
та реалій англомовного суспільства, пов‘язаних із темою збереження здоров‘я. Це
надає їм можливість переоцінити існуючі цінності та орієнтири стосовно
валеологічних проблем. Хоча для того, щоб вирішити певну проблему, необхідно
спочатку її усвідомити. Сама постановка питання нерідко свідчить про наявність
проблеми і стає поштовхом до усвідомлення необхідності змінити звичний стан
речей.
Формування валеологічного світогляду у процесі викладання буде
успішним, якщо надати особистісний смисл і забезпечити позитивну мотивацію
студентів.
Знання про поняття та предмети, особливо в контексті того, що у значній
частині світу вони знаходяться у повсякденному вжитку, є не лише першим
кроком до усвідомлення необхідності користуватися такими ж предметами чи
здійснювати подібні дії, а й певним стимулом до їх використання.
Формування валеологічного світогляду студентів, які вивчають іноземну
мову, здійснюється такими засобами:
 вивчення іноземної лексики передбачає формування знань про наявність
певних понять не характерних на сьогодні для українського суспільства;
 інформаційний потік (засвоєння інформації про валеологічну культуру в
англомовних країнах та світі).
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Вивчення студентами оригінальних англомовних матеріалів позитивно
впливає на формування їх валеологічного світогляду у кількох напрямках:
 підвищує рівень знань стосовно актуальних валеологічних проблем у
всьому світі;
 подає позитивний приклад вирішення валеологічних проблем у світі (на
прикладі англомовних країн);
 чинить позитивний психологічний вплив стосовно валеологічних
цінностей англомовного суспільства та, відповідно, зростання прагнення до
прогресивних змін в українському суспільстві, що виражатиметься й у певних
змінах на рівні особистісної поведінки.
Як ми бачимо, вивчення англійської мови передбачає не лише виклад
матеріалу, але й сприяє вихованню валеологічного світогляду у молоді. Отже,
викладач іноземної мови повинен використовувати на заняттях усі знання та
засоби впливу не тільки для вироблення навиків володіння мовою, але й звернути
увагу на формування дбайливого ставлення до свого здоров‘я серед студентської
молоді.
ПРО ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Артеменко Т.М., Липко І.П. (Харків)
Мова, як відомо, є головним покажчиком самобутності культури будь-якого
народу і водночас є головним посередником у міжкультурному комунікативному
процесі [3, с. 597]. Питання мовної поведінки досліджуються багатьма вченими.
Результати цих досліджень втілюються в практику викладання іноземних мов.
На сучасному етапі об‘єктом навчання іноземних мов у вищих навчальних
закладах є мовна комунікативна діяльність. Зазначений підхід до викладання
іноземних мов вимагає від викладача зміни методики викладання, при якій мова
вже вивчається як засіб впливу однієї людини на іншу у процесі комунікативної
діяльності.
Теорія мовленнєвого впливу вивчає механізми варіативної інтерпретації при
функціонуванні мовної системи у будь-якій сфері діяльності людини [1, с. 25],
при цьому вивчаються пріоритетні фактори успішного використання мови
комунікантами для здійснення своїх цілей. Викладач повинен звертати увагу
студентів на комунікативні аспекти мовленнєвої діяльності, а не тільки вивчати з
ними систему мовних форм.
Реальне функціонування мовних одиниць, яке відображає їх комунікативне
призначення, можна спостерігати і вивчати на прикладі обміну репліками. Саме
простий обмін репліками, який є прикладом діалогічної форми мови, визнається
більшістю науковців основною структурною одиницею мовленнєвого спілкування
[2, с. 187]. Вивчення змістовних сторін діалогу, аналіз його семантичних
особливостей і прагматичних параметрів повинен бути у центрі уваги викладача
іноземної мови на сучасному етапі.
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Одним з прикладів такого навчання діалогічного мовлення є дослідження
комунікативної стратегії дисоціації, яка конкретизується, наприклад, тактикою
протиставлення і широко використовується в комунікативному процесі.
Діалогічні взаємодії протиставлення обумовленні певними цілями комунікантів.
У сфері протиставлення можуть реалізуватися принципи антитези і компромісу. У
сфері відношень протиставлення можуть спостерігатися експліцитні елементи, які
входять до складу початкової репліки та репліки-відповіді. Значення
протиставлення може інтенсифікуватися за допомогою форматорів впевненості.
Опозиційні відношення можуть супроводжуватися узагальненням суб‘єктних
номінацій, яке базується на протиставленні з заміною суб‘єкту, який передає
конкретне значення. Репліки діалогу можуть виражати частковий компроміс,
який не завжди є однозначним. Відношення протиставлення можуть бути
посилені синтаксичним паралелізмом. Репліка-відповідь даного типу може
включати аргументацію, яка є одним із засобів мови, який використовується для
впливу на аудиторію. При спілкуванні комунікант обирає певні мовні засоби, які
в певній мірі відображають його наміри.
Для впливу на адресата, адресант може використовувати реальні аргументи,
які спрямовані на те, щоб визвати у адресата певні почуття, завоювати,
наприклад, його симпатії.Для досягнення цього необхідно ураховувати соціальні,
психологічні і екстралінгвістичні фактори. Навчити ураховувати і
використовувати ці фактори при спілкуванні є задачею викладача. Семантикопрагматичний аналіз мовного матеріалу допоможе вирішенню цієї задачі.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Гаврилова М.В. Методы и методики исследования политической
коммуникации. / М.В. Гаврилова. – СПб: Изд-во Невского института языка и
культуры, 2008. – 92 с. 2. Макаров Л.М. Основы теории дискурса /
Л.М. Макаров. – М.: Гнозис, 2003. – 227 с. 3. Основы теории коммуникации /
[Под ред. проф. М.А. Василика]. – М.: Гардарики, 2003. – 615 с.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
У МЕЖАХ ГУМАНІСТИЧНОГО ПІДХОДУ
Байбекова Л.О. (Харків)
На сучасному етапі існує велика кількість досліджень, присвячених
вивченню ефективності застосування традиційних та інноваційних методів як
засобу підвищення якості засвоювання іноземної мови студентами. Проте в
педагогічній практиці відзначається, що однакові форми навчання можуть бути
оптимальними для одних і менш сприятливими для розвитку продуктивного
мислення інших студентів. Саме у ході нашого дослідження розглядаються деякі з
існуючих методів у межах гуманістичного підходу, що допоможе викладачу
зорієнтуватися у різноманітті сучасних методичних технологій та обрати
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оптимальний варіант з урахуванням рівня підготовки, індивідуальних особливостей
студентів.
У 60 – 70 роки ХХ століття був розроблений гуманістичний підхід до
навчання, суть якого полягає в орієнтації на особистість студента, на його інтереси
та можливості, а також на способи навчання, які відповідають його індивідуальним
особливостям. Таким чином, процес навчання переорієнтовується з особистості
викладача та методів викладання на особистість учня та способи навчання.
Гуманістичний підхід обумовив появу альтернативних (інноваційних)
методів оволодіння мовою: метод «тихого» навчання (The Silent Way), метод
«громади» (Community Language Learning), нейро-лінгвістичне програмування
(Neuro-Linguistic Programming), варіанти суггестивного методу тощо [1, с. 5].
Метод «тихого» навчання, заснований К. Гаттеньо, полягає в тому, що
викладач говорить на занятті якомога менше. Навчання у тиші сприяє процесу
мислення, концентрації учнів при виконанні завдання [2, с. 81]. Перевагами цього
методу являються стимулювання самостійності учнів, формування внутрішньої
мотивації та використання у процесі навчання дидактичного матеріалу.
Метод «громади», розроблений психологом Ч. Курраном, характеризується
тим, що студенти самі визначають зміст та обирають зручний для них темп та
режим роботи. Викладач не є керівником процесу, а виступає у ролі «радника».
Нейро-лінгвістичне програмування (НЛП) було засновано Джоном
Гріндером та Ричардом Бендлером більш ніж 20 років тому в університеті СантаКруз в Сполучених Штатах Америки. Ключовим словом у назві цього методу є
програмування, що вказує на той спосіб, за допомогою якого ми організуємо
мислення, щоб досягти поставлених цілей. НЛП – це напрям у методиці
викладання іноземної мови, що дозволяє успішно розкрити та активізувати
резервні можливості особистості в процесі занурення в іноземний мовний та
мовленнєвий простір. НЛП стосується і способу мислення, від якого залежать всі
наші досягнення вцілому.
Інтеграція програмно-технічних засобів, засобів зв‘язку, усіх інформаційних
ресурсів та запасів знань у єдиний інформаційний простір стають основними
чинниками трансформації сучасного світового простору. У студентів є можливість
прослуховувати аудіоматеріали, записані носіями мови, і корегувати свою вимову.
Доцільно також використовувати вправи на відпрацьовування конкретного звуку,
що є можливим і практикується на заняттях із застосуванням традиційних методів.
Отже, варто комбінувати різні підходи, для досягнення необхідного
результату – формування комунікативних навичок і умінь при оволодінні
іноземною мовою. Вміле застосування окремих організаційних форм та
прикладів, характерних для різних методів, допомагає значно підвищити
ефективність процесу навчання та мотивацію студентів.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Кашина Е.Г. Традиции и инновации в методике преподавания иностранного
языка / Е.Г. Кашина. – Самара: Универс-групп, 2006. – 75 с. 2. Колесникова И.
Англо-русский справочник по методике преподавания иностранных языков /
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И. Колесникова, О. Долгина. – СПб: Русско-Балтийский информационный центр
«БЛИЦ», 2001. – 224 с.
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПОВОЇ РОБОТИ
Барсук С.Л. (Херсон)
Проблема організації оптимально ефективної діяльності студентів засобами
комунікативного підходу завжди привертала увагу широкого кола дослідників.
Комунікативно-когнітивний підхід до навчання іноземної мови – один із сучасних
підходів, покликаний зробити комунікативну методику більш динамічною.
Методична доцільність цього підходу полягає в організації активної мовленнєворозумової діяльності студентів у процесі навчання їх іншомовного спілкування.
Теоретичні основи цього підходу обґрунтовані в роботах Г. Барабановой, І. Бім,
Л.Босовой, О. Леонтьєва, С. Шатіловой, A. John та інших. Комунікативнокогнітивний підхід базується на принципі свідомості у навчанні й на теорії
соціоконструктивізму, згідно з якою студент є активним учасником процесу
навчання, а не об‘єктом навчальної діяльності викладача, що значною мірою
реалізується через роботу в групах.
На результативність роботи в групах впливають такі фактори: 1) чітко
позначена мета, 2) відповідне творче завдання, 3) шляхи отримання інформації,
4) розміщення студентів у групі, 5) рівень володіння мовою. Урахування і вдале
поєднання цих факторів при плануванні групової роботи є запорукою успіху.
Форми організації групової роботи
За основу класифікації візьмемо шляхи отримання інформації. Найчастіше
учасники групи мають рівний доступ до навчальних матеріалів і співпрацюють
над виконанням спільного завдання (cooperative arrangement). В групі, що працює
за зовнішньо-внутрішнім принципом, один член групи є носієм інформації,
необхідної для інших (superior-interior arrangement). В комбінованій групі кожен
учасник має окрему частину інформації, необхідну іншим (combining
arrangement). В групі, що працює за індивідуальним принципом, кожен учасник
має доступ до спільної інформації, але індивідуальне завдання для її обробки
(individual arrangement). Всі чотири типа мають власну навчальну мету,
диференційовані завдання, різні схеми розміщення учасників групи.
Комбінована група є ідеальною формою роботи, підтримує зацікавленість
учасників і мотивує активну взаємодію. Особливість організації роботи полягає в
тому, що кожен член має окрему інформацію, що є суттєвою для виконання
спільної задачі. Прикладом такої задачі може бути поділене на частини
оповідання, що треба об‘єднати, виконуючи різні дії: доповнюючи,
впорядковуючи, поєднуючи з малюнками, або класифікуючи. Учасники групи,
сидячі у колі, мають рівні можливості для спілкування, збирають необхідну
інформацію, запитуючи один-одного (two-way tasks). Учасники різняться за

20

рівнем володіння мовою, що відображає реальну ситуацію спілкування та тренує
розвиток комунікативних стратегій: уточнювати, роз‘яснювати та переказувати.
Кооперативна група – найбільш поширений тип групової роботи. Учасники
мають однакові інформацію та завдання. Мета такої роботи – обмін думками між
учасниками для пошуку правильного рішення. Прикладами такого завдання
можуть бути обговорення фотографій, з метою вибору фото-переможця, чи
кращого кандидата на посаду мера, або розміщення малюнків у контексті
розвитку подій. Складнощі виникають в необхідності забезпечити рівними
можливостями для висловлювання всіх учасників групи. Це може бути вирішено
за рахунок встановлення регламенту часу та порядку виступу кожного.
Зовнішньо-внутрішня група є моделлю традиційного навчання, коли один,
чи два учасники мають інформацію, необхідну іншим. Запитуючи, останні
збирають необхідні данні. Прикладом такого завдання може бути інтерв‘ю, або
текст з інформаційними прогалинами. Учасники-носії інформації мають
домінуючу позицію, розміщуючись перед рештою учасників.
Працюючи в групах, що організовані за індивідуальним принципом,
учасники мають однакову інформацію, але індивідуальні завдання. Прикладом
такого завдання є рольова гра, складання оповідання ланцюжком.
Комунікативно-когнітивний підхід, через правильно організовану роботу в
групах, сприяє реалізації ефективного навчання різним видам мовленнєвої
діяльності на основі комунікативного підходу.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Барабанова Г.В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання в
немовному ВНЗ: Монографія / Г.В. Барабанова. – К.: Фірма ― Інкос‖, 2007. – 315 с.
2. Зонтова С.Є. Когнітивний підхід до навчання іншомовної лексики /
С.Є. Зонтова // Проблеми сучасної педагогічної освіти: Зб. наук. праць. – Ялта:
РВВ КГУ, 2005. – Вип. 8, ч. 2. – С. 89 – 93. 3. Johnson D.W. Effects of cooperative,
competitive, and individualistic goal structures on achievement: A meta-analysis. //
Psychological Bulletin, 1981. – № 89. – PP. 47 – 62. 4. Sharan, Shlomo. Cooperative
learning in small groups: Recent methods and effects on achievement, attitudes, and
ethnic relations. // Review of Educational Research -1980. – № 50. – PP. 315 – 342.
LISTENING IN FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION
Bartasheva G.I. (Khakiv)
The first words a child learns by listening to parents, understanding and then
reproducing these words. Still, it is listening that remains the primary form of contact
with a language. It has been estimated that adults spend almost half their
communication time listening (it was found that on average 45% of communication was
listening, 30% speaking, 16% reading and 9% writing), and students may receive as
much as 90% of their in-school information through listening to instructors and to one
another.
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At the same time the role of listening comprehension in language learning was
taken for granted, it merited little research and pedagogical attention, on the whole, was
given a marginal place in foreign language curricula. Although listening played an
important role in audio-lingual methods, students only listened to repeat and develop a
better pronunciation for speaking. The importance of listening in language learning has
only been recognized relatively recently when listening has emerged as an important
component in the process of second language acquisition (Oxford 1993).
Listening is one of the four core skills of language acquisition, it provides the
aural input that serves as the basis for language acquisition and enables learners to
interact in spoken communication. By listening we are able to understand subtleties
about the language that are not apparent by reading or by just studying grammar.
Language learning requires intentional listening that employs strategies for identifying
sounds and making meaning from them. For learners of English listening is vital
because it is through this sense that they receive information on vocabulary, grammar,
pronunciation, spoken word order, as well as the stress patterns of words, phrases and
sentences. Added to these is the effect that different accents, voice tone and pitch can
have on their comprehension of the message. The learner may also register and retain
words and phrases which, having heard them from a native speaker or their teacher, they
know to be acceptable for their own use later on.
At the same time, for learners, listening presents a challenge as it involves all
varieties of language (various levels of colloquialism), "altered" and "reduced" language
forms. Unlike a reading text that is at the learner's control, a listening text is constantly
moving and at variable speeds that often cannot be controlled by the listener. Because of
all these factors, listening activities often create high levels of anxiety and stress among
learners that can interfere with comprehension. Listeners often must process messages
as they come, even if they are still processing what they have just heard, without
backtracking or looking ahead. In addition, listeners must cope with the sender's choice
of vocabulary and structure. The complexity of the listening process is magnified in
second language contexts, where the receiver also has incomplete control of the
language.
Given the importance of listening in language learning and teaching, it is essential
for language teachers to help their students become effective listeners. In the
communicative approach to language teaching, this means modeling listening strategies
and providing listening practice in authentic situations: those that learners are likely to
encounter when they use the language outside the classroom. Contextualized listening
activities approximate real-life tasks and give the listener an idea of the type of
information to expect and what to do with it in advance of the actual listening (radio and
television programs, public address announcements (airports, train/bus stations, stores),
speeches, lectures, telephone customer service recordings, songs, dialogues).
Therefore, to become an effective listener, students should use listening strategies
to maximize their comprehension of aural input, identify relevant and non-relevant
information, and tolerate less than word-by-word comprehension.
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Listening strategies are techniques or activities that contribute directly to the
comprehension and recall of listening input. Listening strategies can be classified by
how the listener processes the input. Listener based (or top-down) strategies: the
listener taps into background knowledge of the topic, the situation or context, the type
of text, and the language. This background knowledge activates a set of expectations
that help the listener to interpret what is heard and anticipate what will come next. Such
strategies include 1) listening for the main idea, 2) predicting, 3) drawing inferences, 4)
summarizing. Text based (or bottom-up) strategies: the listener relies on the language in
the message, that is, the combination of sounds, words, and grammar that creates
meaning. These strategies include 1) listening for specific details, 2) recognizing
cognates, 3) recognizing word-order patterns. However, listening comprehension is not
either top-down or bottom-up processing, but an interactive, interpretive process where
listeners use both prior knowledge and linguistic knowledge in understanding messages.
Strategic listeners also use metacognitive strategies to plan, monitor, and evaluate
their listening. Planning is performed by deciding which listening strategies will serve
best in a particular situation; while monitoring students check their comprehension and
the effectiveness of the selected strategies; and by evaluating students decide whether
they have achieved their listening comprehension goals and whether the combination of
listening strategies selected was an effective one.
Listening exercises that are meant to train should be success-oriented and build
up students' confidence in their listening ability. Each activity should have as its goal
the improvement of one or more specific listening skills. To provide authentic
assessment of students' listening proficiency, a post-listening activity must reflect the
real-life uses to which students might put information they have gained through
listening.
ТЕОРІЯ ІМПЛІКАТУР У МЕТОДИЦІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Безугла Л.Р. (Харків)
У доповіді розглядається можливість впровадження у методику викладання
іноземної мови теорії імплікатур Г.П. Грайса [1]. Її пояснювальний потенціал
щодо розуміння імпліцитних смислів у мовній комунікації корелює з широким
колом граматичних і лексичних явищ певної мови, що вивчається як іноземна.
Тому дидактично релевантним є тип імплікатур, який випливає із загально
прийнятого смислу слів і граматичних конструкцій, – конвенційні імплікатури.
Мовне вираження імпліцитних смислів постає у дискурсі як результат
мисленнєвої діяльності мовців, з одного боку, та їхньої мовленнєвої діяльності, з
іншого. У такий спосіб навчання продукуванню й розумінню імплікатур повністю
вписується у когнітивно-прагматичну концепцію методики викладання іноземних
мов.
Вправи, що наводяться у якості прикладів застосування імплікатур у
дидактиці, спрямовані на розвиток лексичних і граматичних навичок в усному
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діалогічному мовленні на практичних заняттях з німецької мови студентів мовних
спеціальностей на різних етапах навчання. Хоча першочерговим завданням цих
вправ є закріплення відповідних лексичних і граматичних одиниць, вони не є суто
лексичними або граматичними, адже робота над лексикою й граматикою не може
бути ізольованою від інших видів дидактичної діяльності, вона має проводитися у
поєднанні з розвитком навичок читання, аудіювання, говоріння та письма.
За своїм функціональним призначенням ці вправи є комунікативними, за
напрямком застосування мовного матеріалу – репродуктивно-продуктивними, за
залученням учнів – діалогічними, партнерськими, що виконуються послідовно у
парах. Вони орієнтовані на комунікативну практику і поєднують у собі
когнітивний і комунікативний аспекти навчання: осмислення одиниць мовної
системи відбувається в процесі мовленнєвої діяльності учнів з урахуванням умов
реалізації дискурсу – когнітивних, соціальних, психолінгвістичних, ситуативних.
Осягнення структури мови ґрунтується на логічній переробці інформації, а
моделювання комунікативно-мовленнєвої ситуації забезпечує тренування
відповідних мовних одиниць, що ґрунтується на чуттєвому сприйнятті. У такий
спосіб забезпечується свідоме, цілеспрямоване та чуттєво вмотивоване
сприйняття мовної інформації і фіксація її у довгостроковій пам'яті. Свідоме
сприйняття конвенційних імплікатур, прикріплених до лексичних одиниць,
допомагає осягти ментальні корені їх вживання і сприяє мимовільному їх
запам‘ятовуванню. У таких спосіб робиться вагомий внесок у виконання
головного завдання навчання іншомовному лексичному фонду – навчити іноземця
лексичній інтуїції носія мови.
Виділяються чотири семантичні різновиди актуалізації конвенційних
імплікатур у розмовному дискурсі, які покладено в основу тренувальних вправ:
експлікація у ретроспективному мовному контексті; експлікація у
проспективному мовному контексті; заперечення у проспективному контексті;
імплікація у вигляді дискурсивної імплікатури.
Вправи розраховані на адекватне реагування на репліку мовця А мовцем В.
На основі ініціальної репліки, яка дається у готовому вигляді (мовець А має
тільки прочитати її), мовець В формулює реактивну репліку відповідно до зразка.
При виконанні цих вправ відбувається активація попереднього знання й досвіду
учнів, залучається логічне мислення й контактні здібності.
Включення імпліцитних смислів у навчання іноземної комунікації
неодмінно сприяє посиленню мотивації учнів, їх теоретичної підготовки, розвитку
їх граматичної, мовної, міжкультурної та комунікативної компетенції і, в решті
решт, підвищенню якості навчального процесу.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Грайс Г.П. Логика и речевое общение / Г.П. Грайс; пер. с англ. В.В. Туровского //
Новое в зарубежной лингвистике. – М.: Прогресс, 1985. – Вып. 16. – С. 217–237.
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ КАК ПРИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Белогорцева И.Е. (Белгород, Россия)
Понятие «рефлексия» в современном педагогическом процессе
рассматривается достаточно широко. Несмотря на то, что это междисциплинарное
понятие имеет многовековую историю, берет начало в идеях античных философов
Сократа, Платона, Аристотеля, до сих пор умение обращать внимание субъекта на
самого себя и на свое сознание, на продукты собственной активности и на их
переосмысление остается ценным как в личностном, так и в профессиональном
смыслах. Согласно П. Тейяру де Шардену, рефлексия — это то, что отличает
человека от животных, благодаря ей человек может не просто знать нечто, но ещѐ
и знать о своѐм знании.
Говоря о профессиональном самоопределении студентов педагогической
специальности, в частности будущих учителей иностранного языка, стоит
обратиться к понятию «методическая рефлексия», которое было сформулировано
в трудах доктора искусствоведения, профессора О.И. Генисаретского «Понятие о
методической рефлексии и методических коммуникациях» еще в 70-х годах
прошлого столетия и в последствие осталось практически неразработанным в
методическом направлении. По мнению ученого, «для того, чтобы развитие
практики и аккумуляция практического опыта могли быть освоены методическим
сознанием, для того, чтобы обособление методиста от проектировщика-практика
не оборачивалось их взаимоотчуждением, необходимо начинать рассмотрение
методических проблем не с понятия методики как готовой системы, а с понятия о
том процессе, результатом которого методика является. Это – процесс
методической рефлексии» [1].
Методическая рефлексия предполагает непрерывное осмысление
собственной педагогической деятельности по ходу ее развертывания. Если
накопление профессионального опыта – это функция самой деятельности, своего
рода память ее, то обобщенное выражение и освоение опыта – это уже функция
методической рефлексии.
Для современного общества характерно публичное признание такой
стратегии актуализации личностного начала в человеке, как осознание
личностного и профессионального роста, результатом которого является
культивирование
деятельностной
и
эмоциональной
восприимчивости,
диалогового межличностного общения, развития творческих способностей, опыта
личностной самореализации, то есть тех внутренних психологических
составляющих, которые и воздействуют на формирование психологической, а
вслед за ней и профессиональной компетенции.
Проблема профессиональной неопределенности среди студентов
педагогической специальности, их нежелание развивать педагогическую
профессию, стать ее частью, кроется во внутренней психологической
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неготовности, неумении проанализировать свою собственную деятельность,
найти ее сильные стороны и развить их до состояния профессионального
удовлетворения. Говоря словами того же Генисаретского О.И., «современный
человек обращается к реальности душевной жизни и ожидает от нее
достоверности, утраченной им в мире» [2]. Вера в собственное профессиональное
«Я» изнутри, изучение его, развитие его, ведет к появлению веры в свои силы и
желания профессионального раскрытия в выбранной профессии в реальности.
Психологическое осознание готовности к педагогической деятельности,
подкрепленное методической системой, на что и направлена методическая
рефлексия, позволит студенту определиться с выбором в пользу педагогической
специальности на новом современном витке образования.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Генисаретский О.И. Понятие о методической рефлексии и методических
коммуникациях. – [Эл. ресурс] – // Режим доступа: http://prometa.ru/olegen
/publications/17/print. 2. Генисаретский О.И. Проектность личностного роста. [Эл.
ресурс] // Режим доступа: http://old.russ.ru/antolog/inoe/genis_o.htm
RAHMENCURRICULUM FÜR STUDIENBEGLEITENDEN
DEUTSCHUNTERRICHT AN UKRAINISCHEN HOCHSCHULENUND
UNIVERSITÄTEN: AKTUALISIERUNGSPROJEKT
Byelozyorova O.M. (Charkiw)
Das vorhandene „Rahmencurriculum für Studienbegleitenden Deutschunterricht
an ukrainischen Hochschulen und Universitäten― (RC), das als Ergebnis des
internationalen Projektes „Studienbegleitender Deutschunterricht an Hochschulen und
Universitäten― unter Unterstützung des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft der
Ukraine und des Goethe-Instituts 2006 veröffentlicht wurde [1], wird zwar immerhin im
Hochschulbereich verwendet, bedürft aber dringend einer Aktualisierung. Zum einen
haben sich die Anforderungen an Fachkräfte und Entscheidungsträger auf dem
internationalen Arbeitsmarkt verändert, wobei man von den Fachkräftenvor allem
folgende Kompetenzen verlangt:
- Fremdsprachenkompetenz (Interaktion, Rezeption und Produktion mündlich
und schriftlich, Sprachmittlung, fachspezifische Kommunikationsverfahren);
- Interkulturelle Kompetenz (interkulturelle Sensibilität, Bereitschaft zur
Anpassung an andere soziokulturelle Bedingungen, Kenntnisse der Wirtschafts- und
Arbeitsbeziehungen);
- Sozialpersönliche
Handlungskompetenz
(Empathie,
Verantwortung,
Kooperation,
Lernbereitschaft,
Flexibilität,
Kreativität,
Kritikund
Durchsetzungsfähigkeit);
- Internationale fachliche Kompetenz (Kenntnisse über internationale Normen,
Standards, Kenntnisse des ausländischen und internationalen Rechts, Fachwissen,
Medienkompetenz).
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Zum anderen haben die sogenannten neuen Medien und neue Methoden ihren
festen Platz im studienbegleitenden Fremdsprachenunterricht genommen. Einen
weiteren Grund bildet die Tatsache, dass die Zielgruppe des studienbegleitenden
Unterrichts immer heterogener wird, d. h. dazu gehören nun neben Studenten, die
Deutsch in der Schule gelernt haben, auch Nullanfänger, die sogenannten „falschen―
Anfänger und diejenigen, die Deutsch als Folgesprache erlernen. Dazu kommt es auch,
dass die Anzahl der Unterrichtseinheiten immer geringer wird, wobei die
Anforderungen auf dem internationalen Arbeitsmarkt immer anspruchsvoller werden.
Die veränderten Rahmenbedingungen verlangen also:
- Präzisierung von Zielen und Inhalten des RCs und teilweise Neuformulierung
der inzwischen nicht relevanten Begriffe (z.B. Europa-Kompetenz);
- Einbeziehung von Studierenden in den Prozess der Gestaltung des
Lernprozesses (das aktualisierte RC ist nicht nur für Lehrende, sondern auch in erster
Linie für Lernende als Partner der Lehrkraft gedacht);
- Beschreibung der neuen Methoden, Lehr- und Lernstrategien, sowie auch der
aktuellen internationalen Prüfungen, die ab 2012 die Prüfungen Zertifikat Deutsch für
den Beruf und Wirtschaftsdeutsch International ersetzen (z.B. BULATS);
- Vervollständigung des Rahmencurriculums durch ein Glossar, das
deutschsprachige methodisch-didaktische Termini für den ukrainischen Leser
verständlich machen sollte);
- Aktualisierung der inzwischen veralteten Anhänge.
Die aktualisierte Version würde also dem heutigen Stand der
Fremdsprachenmethodik und –didaktik entsprechen und den Lehr- und Lernprozess
effektiver machen.
LITERATURVERZEICHNIS:
1. Рамкова програма з німецької мови для професійного спілкування для вищих
навчальних закладів України / Амеліна С.М., Аззоліні Л.С. та ін. – К.: Ленвіт,
2006. – 90 с.
О ВАЖНОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ЦИКЛОВ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Беляева Э.Ф., Черныш Т.В. (Харьков)
Все события и природные явления проходят определенные жизненные
циклы, которые не являются стихийными. Физиологические функции человека
также предполагают наличие фазовых состояний, каждому из которых
соответствуют свои ощущения, эмоции, психические проявления, поведение.
Часто, к сожалению, социальные отношения не являются эталонными, т. е. не
обеспечивают (препятствуют или тормозят) возможности перехода человека в
состояние следующей фазы, что приводит к деструктивным явлениям. Для
здорового существования человека важно знать и обеспечивать чередование этих
фазовых состояний в течение суток.
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Существуют два психофизиологических полярных друг другу фазовых
состояния: состояние раскрытия, когда все функциональные процессы
жизнедеятельности человека настроены на внешний мир, и состояние закрытия,
когда наоборот все функциональные процессы поляризуются во внутренний мир.
Фаза раскрытия увеличивает жизненное пространство человека, фаза закрытия
предназначена для функционального освоения его жизненного пространства. При
этом ни одно из фазовых состояний не может быть предпочтительным, так как
приводит к угнетению другого состояния и в результате к удару по всем другим
фазовым состояниям. Каждая фаза имеет свои формы активного и пассивного
проявления. Активной фазе раскрытия соответствуют такие психологические
состояния как легкость, подвижность, контактность, миролюбие, терпимость,
некритичность, и др. Психологические состояния пассивной фазы раскрытия —
это созерцательность, открытость, ясность, бесчувственность к личному,
растворение во внешнем, и т.д. Активная фаза закрытия несет целеустремленную
деятельность, поиск, напор, силовое принятие решений. Психологические
состояния этой фазы – уверенность в себе, стремление к получению знаний и успеху,
победе. Пассивная фаза закрытия связана с умиротворением, желанием покоя и
отдыха, малоподвижностью. Чередование фаз в сутках происходят следующим
образом: активная фаза раскрытия: 5.00 – 7.00; 13.00 – 15.00; 21.00 – 23.00;
пассивная – 7.00 – 9.00; 15.00 –17.00; 23.00 – 1.00; активная фаза закрытия: 9.00 –
11.00; 17.00 –19.00; 1.00 –3.00; пассивная — 11.00 – 13.00; 19.00 – 21.00; 3.00 – 5.00.
Активные фазы — гибкие и подвижные, пассивные предназначены для принятия,
накопления и сохранения того, что было получено и достигнуто в активных фазах.
Образовательный процесс относится к социальным технологиям, которые
имеют конкретные цели и настроенность на успех, что определяет необходимость
нахождения учащихся в состоянии фазы закрытия. Однако для достижения
хороших результатов в педагогической деятельности необходимо учитывать
функциональные особенности каждой из фаз и соотносить их с
физиологическими состояниями человека. Но психика человека устроена таким
образом, что если поставлена цель, то он будет стремиться сокращать к ней путь,
чрезмерно увеличивая рефлексию на «главное», «необходимое». Это будет
закрепляться чертами характера. Экономия сил и времени для достижения цели
исключают фазы раскрытия, что, тем самым, сужает жизненное пространство,
закрепощает движение, уменьшает память. Сокращение цикла чередования фаз
открытия и закрытия возможно за счет одного из пассивных состояний. Любая
другая очередность смены фазовых состояний является деструктивной.
Таким образом, задача образования заключается в том, чтобы уметь
организовать учебный процесс с учетом соответствия физиологических циклов
человека, что не просто облегчает задачу воспитания и образования, но и
обеспечивает качественно новый уровень этих процессов — формирование
здорового образа жизни.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
ЧТЕНИЮ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
Бородина А.И., Спевак А.М. (Харьков)
Интенсивное обучение английскому языку для профессиональных целей в
рамках предельно сжатого курса иностранного языка в техническом вузе требует
особых методов и приѐмов преподавания.
Специфической задачей является переход от школьного курса английского
языка к вузовскому курсу: необходимо повторить базовые элементы языка,
изученные в школе, и развить коммуникативные умения, необходимые для
реализации курса ESP.
Интенсивное обучение чтению для профессиональных целей возможно
только на базе адекватного учебника как основного компонента всей
дидактической системы.
Разрабатывая учебник для конкретной специальности нашего вуза [1] мы
стремились помочь студентам преодолеть возможные трудности переходного
этапа. С этой целью каждому основному аутентичному тексту первой части
учебника предшествует так называемый «предтекст» (pre-text), являющийся
«трансформом» основного текста.
Представляется, что на начальном этапе обучения профессиональному
чтению целесообразно моделировать такие учебные тексты, которые ускорили бы
процесс овладения необходимым лексическим и грамматическим материалом.
Такие предтексты представляют собой элементарные тексты, состоящие из
простых фраз, которые далее развѐртываются в оригинальном (адаптированном)
основном тексте урока. В предтексте осуществляется очень высокая степень
трансформации, при которой строятся предложения, каждое из которых содержит
не более одного нового слова. Основное назначение предтекста – введение
лексики для обязательного усвоения, а также рецептивных грамматических
структур и их закрепления путѐм многократного повторения в несложных
предложениях.
Лексический минимум затем ещѐ и ещѐ раз закрепляется во всех
последующих оригинальных текстах урока (A, B, C, D), формирующих у
студентов навыки работы в разных видах чтения. Предтексты включаются в
учебник только на первом этапе обучения и отсутствуют на втором и третьем
этапах.
К актуальным проблемам вузовского курса также относится интенсивное
обучение грамматике для чтения, что предполагает наиболее экономичный и
эффективный способ презентации и закрепления соответствующего языкового
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материала в учебнике. Следует учитывать особенности восприятия
представителей технических профессий, которые привыкли опираться на схемы и
формулы и более склонны к ассоциативному и логическому мышлению, а не к
механическому запоминанию.
Избегая длинных словесных объяснений, наш учебник представляет
грамматику в виде коротких «формул», грамматических моделей. Компактность,
специфика оформления включают очень важный фактор мнемоничности:
создаются устойчивые ассоциативные связи, грамматические «формулы» легко
запоминаются и воспроизводятся [2].
Учебник, основанный на выше описанных принципах, используется во всех
аграрных вузах Украины, где есть специализация «механизация сельского
хозяйства». Многолетний опыт работы с ним подтвердил эффективность
используемых технологий.
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ПСИХОЛОГО-ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ В МЕТОДОЛОГІЇ
ВИКЛАДАННЯ ФОНЕТИКИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Букреєва О. І. (Харків)
Фонетична складова мови - базис у сфері опанування будь-якої мови.
Провідну роль звукової граматики у свій час відзначали видатні мовознавці
різних країн світу (Ф. де Соссюр, І. Ріс, Г.Меллер, Г.Я. Панкрац та ін.).
Сучасних педагогічних методик викладання фонетичного матеріалу досить
багато, усі вони різнопланові, креативно-спрямовані та персонально-орієнтовані.
Але дебати на тему "ефективності навчання фонетики" точаться й понині. Вчені,
викладачі-практики, дослідники-теоретики та власне реципієнти завжди
намагатимуться знайти найбільш дієві методи та підходи у вивченні фонетичної
складової мови для більшої продуктивності в опануванні останньої .
Оволодіння мовними навичками для будь-якого індивіда логічно має
випливати зі знань фонетичної картини даної мови та із задовільного
орієнтування в ній. Методологічна база викладання основ фонетики є досить
різноплановою і її вибір залежить від різноманітних зовнішніх та внутрішніх
індивідуальних факторів. Ось деякі з них:
 кількість осіб у групі, які вивчають фонетику;
 рівень володіння учня (студента) аналогічними знаннями та навичками в рідній
мові;
 індивідуальні психо-лінгвістичні особливості реципієнта та ін.
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Науковці і викладачі єдині у думці, що при вивченні фонетики одним із
основоположних методологічних підходів є викладання матеріалу згідно із
психолого-лінгвістичними особливостями реципієнта, який має визначити лектор
(викладач) під час безпосереднього контакту з учнем на заняттях. Для цього
лектор (викладач) має володіти набором сучасних методик та допоміжних засобів
і повинен використовувати їх лише у тандемі із індивідуальним підходом та
об'єктивним оцінюванням здібностей та можливостей кожного, хто має намір
вивчати іноземну мову у даній групі.
Головним чином, на сприйняття та засвоєння матеріалу впливають психолінгвістичні показники індивіда. З визначенням цих даних матимемо зміст лінгвосоматичного наповнення, а відтак, матимемо логічний алгоритм продуктивного
оволодіння фонетичними навичками.
Для визначення маємо враховувати наступні фактори:
1. територіальний (або історико-географічний);
2. ментально-етичний;
3. мотиваційно-психологічний та ін.
Правильне визначення лінгво-соматичного типу учня — визначає його
подальшу здатність до сприйняття та відтворення матеріалу. А відтак, процес
навчання отримує значний приріст коефіцієнта корисної дії, що уможливлює
випуск спеціалістів високого рівня в галузі мовних наук.
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FORMALDISCOURSEPRAGMATICS
Vanderveken D. (Canada)
Could we enrich speechact theory to deal with discourse? L. Wittgenstein and
J. Searle pointed outdifficulties. Most conversations lack a conversational purpose, they
require collective intentionality, theirbackground is indefinitely open, irrelevant and
infelicitous utterances do not prevent conversations to continue, etc.
In my view, the primary aim of discourse pragmatics is to analyze the structure and
dynamics of languagegameswhose type is provided with an internal conversational goal.
Such games are indispensable to any kind ofdiscourse. They have a descriptive,
deliberative, declaratory or expressive conversational goal. Logic cananalyze
felicityconditions of such languagegames because they are conducted according to
systems ofconstitutive rules. Speakers often speak non-literally or non-seriously. The real
units of conversation aretherefore attempted illocutions whether literal, serious or not.
I will show how to construct speaker-meaningfrom sentence-meaning,
conversational background and conversational maxims. Like R. Montague, I believe
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thatwe need the resources of formalisms (proof-, model- and game-theories) and of
logic in pragmatics. I willexplain how to further develop intensionaland illocutionary
logics, the logic of attitudes and of action in orderto characterize our ability to converse.
I will also compare my approach to others (J.L. Austin, N.D. Belnap, H.P. Grice,
R.Montague,J.R.Searle, D. Sperber andD. Wilson, H. Kamp, L. Wittgenstein) as regards
hypotheses, methodology and issues.
РЕКРЕАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА ПРИРОДЕ КАК СПОСОБ
ОПТИМИЗАЦИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПОЛИКУЛЬТУРНЫХ
УЧАСТНИКОВ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Варенко Т.К. (Харьков)
В связи с глобализационными процессами, происходящими в мире и
затрагивающими все аспекты жизнедеятельности человека, участники сферы
образования всѐ чаще являются представителями разных наций, а, следовательно,
носителями разных культур, ценностных ориентаций и мировоззрений.
Ц е л ь исследования – построение диалога и внесение культурноинтеграционной составляющей в процесс коммуникации преподавателя со
студентами-иностранцами на факультете иностранных языков для оптимизации
взаимоотношений поликультурных участников учебно-воспитательного процесса
путѐм совместного проведения рекреационных мероприятий на природе.
Объектом
исследования выступают взаимоотношения между
преподавателем и иностранными студентами, приехавшими на учѐбу из разных
уголков мира и объединенными в рамках одной академической группы.
П р е д м е т исследования – качественные изменения в отношениях между
преподавателем и студентами-иностранцами в результате совместного
культурного времяпровождения на природе.
Для проведения исследования была выбрана академическая группа 3 курса
факультета иностранных языков ХНУ им. Каразина, студентами которой
являются граждане Украины, Туркменистана и Иордании.
На начальном этапе исследования между преподавателем и студентами со
стороны последних наблюдалось относительно безразличное отношение,
отсутствие активности на практических занятиях, нежелание высказывать свои
мысли касательно вопросов и проблем, обсуждаемых в рамках аспекта устной
практики, а также нежелание делиться собственными впечатлениями,
переживаниями, проблемами, что в определѐнной степени затрудняло процесс
подачи и усвоения материала, не говоря уже о практической невозможности
реализации процесса воспитания. Вышеуказанные затруднения в большой мере
определялись
социально-религиозными
различиями
в
мировоззрении
представителей мусульманской и христианской цивилизаций, а также стрессом от
пребывания студентов-мусульман в неродной для них культурной среде.
В этой связи нами была предпринята попытка сближения разных культур
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для облегчения и повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса путем обращения к истокам – к природе. Для этого в рамках
празднования Дня учителя преподаватель предложил студентам указанной
группы совместно организовать пикник на природе.
В ходе проведения данного мероприятия со стороны преподавателя была
инициирована вольная беседа на тему национальных праздников, национальной
кухни и сопряжѐнных традиций, живущих в местной культуре, которая была живо
подхвачена студентами-иностранцами, каждому из которых было что сказать по
этому поводу; каждый из них стремился внести свою лепту в состоявшийся
многосторонний «диалог культур», развитию которого существенно
способствовала неформальная обстановка, что в конечном итоге практически
нивелировало культурно-национальные различия участников мероприятия, в
результате чего были устранены ранее имевшие место психологические барьеры и
налажен позитивный коммуникационный климат в учебном коллективе: уже со
следующего аудиторного занятия студенты активно вовлекались в дискуссии по
устной практике, полноценно выражали свои мнения и не испытывали при этом
психологического дискомфорта. Более того, они стали обращаться к
преподавателю за советами и помощью, не связанными с академической
деятельностью, по бытовым и личным вопросам, что в свою очередь существенно
расширило возможности преподавателя в воспитательно-образовательном плане.
Таким образом, проведѐнное исследование позволяет сделать вывод о том,
что, со времѐн древних философов, проводивших уроки во время прогулок, и по
сей
день
природа
остаѐтся
эффективным
способом
оптимизации
взаимоотношений поликультурных участников учебно-воспитательного процесса.
USING TECHNOLOGY TO TEACH USABLE KNOWLEDGE
Westrate M. (Notre Dame, Indiana, USA), Khodakova O. (Kharkiv)
Where will the majority of our students use their language skills in the real
world? The answer, of course, is on the internet. These days, both employers and
researchers use the internet as their primary method of communication. Furthermore,
texting, social networking sites, and email are the most significant ways that our
students communicate with each other and the world. Indeed, whether in Kharkiv, Kiev,
Berlin, Rome, Paris, London, New York, or Beijing, the internet is this generation‘s
defining technology for literacy [1; 3; 4]. Under those conditions, how can we not use
these technologies to teach our students? How can we not teach them to use these
technologies in our languages of instruction, in order to prepare them for their future
careers?
The answer, of course, is that we must. While it is true that universities in
Ukraine do not currently have enough computers for student use, that does not mean
that we cannot use technology to teach Ukraine‘s students. Many of our students have
―smart phones‖ with internet access, a significant number have personal computers, and
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all have access to the internet, even if only at internet cafes. All that it takes, therefore,
is a willingness on the part of the professor to find and integrate existing—and free—
technologies into the university classroom.
―Mark Warschauer, a professor of education and informatics at the University of
California at Irvine, says the key is to use technologies that allow learners to focus in on
text and to engage with real-life audiences and issues. ‗The biggest problem related to . .
. language learning is . . . gaining . . . written-language skills,‘ he explains. ‗One of the
things that has been shown is that when students talk about things in online discussions,
they use more complicated vocabulary, because it is easier to see what‘s been written by
others and incorporate it into their own writing‘‖ [8]. If this is true, then it makes sense
that we as instructors should join what our students are already doing—and what they
are doing is ―texting.‖ Look around you—in the hallways, in the cafes and cafeterias, in
the streets and parks—everywhere you look, there is someone having a conversation via
text. What if we can convert those conversations so that our students are having them in
the languages we teach? By using blogging as a teaching tool, we can.
What is ―blogging?‖ Blogs have existed for about ten years, improving ever since
they first appeared. ―Blog,‖ short for ―web log,‖ is an easily editable webpage with
posts or entries organized in reverse chronological order. Many different formats for
blogs are being developed [5: 451], and the features that are used depend on both the
blogger and the tools provided by the blog host [9: 650]. In short, blogs are controlled
newsgroups, or asynchronous chatrooms. While it is easy to assume that students are
learning how to use blogs in other languages, this is incorrect. Today‘s student
population ―is both self-guided and in need of guidance, and although a willingness to
learn new media by point-and-click exploration might come naturally to today‘s student
cohort, there‘s nothing innate about knowing how to apply their skills‖ [7].
Some of the most common types of blogs are Classroom News Blogs, Mirror
Blogs, Showcase Blogs, and Literature Response Blogs. Classroom News Blogs are
used to share news and information with students. Often, this is the first type of blog a
teacher will use [Richardson, 46]. Teachers update classroom news blogs on a regular
basis, posting homework assignments, providing updates on curriculum, and sharing
any other information that could benefit the connection with students. Mirror Blogs
allow teachers to reflect on their thinking—thus the mirror metaphor. A teacher may
post a response about a conference recently attended, share insights on literature or
language, and describe research in which she is currently engaged. Many teachers use
Showcase Blogs to post outstanding student written work, podcasts (audio clips) of
students with good accents, and other fun and useful examples to which students may
aspire. Of particular interest are the ways in which language learners can use these
spaces to write and respond using the taught language in more authentic ways and for
more authentic audiences. One can also post links to short tutorials on YouTube, which
has a limitless number of videos intended for language learners—and then foster
discussion among students about those videos [9: 652 – 654].
A Literature Response Blog simply moves this idea online where the teacher
posts a prompt and invites student responses to a text. Using blogs to update this
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familiar ―in class‖ activity provides students with a different medium for a literature
response. Of course, blogs regularly incorporate more than one of these primary
functions and, given the creative minds of effective teachers and the rapidly changing
nature of literacy on the Internet, many more types will emerge [9: 652 – 654]. Indeed,
blogs can be used for virtually any purpose. However, blogs are best suited for
assignments that require students to write essays or have discussions in response to
other online media, such as current events and scholarly articles, fiction and poetry, and
multimedia clips (both audio and video) [2: 151].
Examples of each of these types of blogs are listed below. The secret is to set up a
blog and begin using it. Even if yours is very basic at the beginning, students will
appreciate your efforts and you may be surprised at how quickly you learn to improve.
The first step is learning how to set up a blog and how their basic features work. Since a
detailed step-by-step description is beyond the scope of this article, we have listed links
to several ―Do-It-Yourself‖ manuals on world-class sites, below.
Informational Video: ―What is a Blog?‖:
http://www.youtube.com/watch?v=WwcW5AKcfl4
Video tutorials on how to set up and use blogs:
http://www.youtube.com/watch?v=jSX1Rgm3V3Q
http://www.youtube.com/watch?v=qWy4hJgOedU
Written tutorials on how to set up and use blogs:
http://www.bbc.co.uk/webwise/guides/how-to-get-a-blog
http://support.google.com/blogger/bin/answer.py?hl=en&answer=112498&ctx=cb&src
=cb&cbid=n5q6m3ekdd70
Blogs specifically dedicated to blogging as a tool for Teachers of English:
http://www.topics-mag.com/call/blogs/uses_of_blogs.htm
http://larryferlazzo.edublogs.org/
http://www.sharonzspace.com/?p=991
http://seanbanville.com
Classroom News Blogs (examples):
http://theorganizedclassroomblog.com/index.php/home
http://penspin.info/english-202-assignments/
Mirror Blogs (examples):
http://ladyenglishprofessor.wordpress.com/
http://drleecheek.blogspot.com/
Showcase Blogs (examples):
http://christopherhottel.wordpress.com/classroomshowcase/
http://esleflstudents.edublogs.org/
Literature Response Blogs (examples):
http://pining.ning.com/profiles/blogs/pi-s-will-to-survive
http://www.catharsismag.com/betances/
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ЗАСОБИ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПРОФЕСІЙНОПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ
Віротченко С.А. (Харків)
Професійно-педагогічна комунікація є основною формою педагогічного
процесу, продуктивність якого зумовлюється цілями й цінностями спілкування,
прийнятими всіма його суб'єктами за норму індивідуальної поведінки.
Професійно-педагогічна комунікація реалізується за допомогою вербальних і
невербальних засобів та розгортається у процесі спільної комунікативної
діяльності, опосередкованої взаємообміном інформацією, за якої кожен з його
учасників
засвоює
загальнолюдський
досвід,
суспільні,
педагогічні,
комунікативні, моральні та інші цінності, знання і способи комунікативної
діяльності, виявляє, розкриває і розвиває власні психічні якості, формується як
особистість і як суб'єкт комунікації [1, с. 5].
Оволодіння викладачем уміннями підсилювати дійовість мовлення
позамовними засобами виразності та розкодовувати невербальну інформацію
забезпечує ефективність педагогічного спілкування. Здатність декодувати
немовну інформацію є важливою не тільки для розуміння аудиторії та
оцінювання, а й для можливості регулювати міжособистісні стосунки через
розуміння емоційного настрою аудиторії й кожного окремого студента, ставлення
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аудиторії до навчальної інформації, запропонованої викладачем організаційної
форми спілкування.
Вживання засобів невербальної комунікації, кількість та інтенсивність їх
застосування, дотримання норм етикету залежать від індивідуальнопсихологічних особливостей, соціального середовища, національної належності
особистості, віку, типу темпераменту людини. Необґрунтоване вживання
невербальних засобів може ускладнювати сприйняття і розуміння інформації [4].
Викладач, визначаючи можливості кодування невербальної поведінки, має
визнавати унікальність невербальної мови, наявність суперечностей між
невербальний виразом і його психологічним змістом. Якість комунікації залежить
від умінь людини адекватно виражати свої переживання, сформованості навичок
кодування різних підструктур невербальної поведінки, професійної установки на
неї як специфічну знакову систему. За такого трактування невербального коду та
його інтерпретації більшість компонентів невербальної поведінки особистості та
невербальних інтеракцій можуть стати базою для навчання кодуванняінтерпретації внаслідок ставлення до них як до кодів-патернів (усталених зразків
поведінки), психологічне значення яких змінюється відповідно до зміни
співвідношення рухів, їх спрямованості, інтенсивності вираження, місця у системі
цілісної невербальної поведінки особистості.
Оволодінню майстерністю кодування-інтерпретації невербальної поведінки
має передувати бачення її як найважливішого джерела інформації про внутрішній
світ особистості, що розкриває підсвідомі, неконтрольовані її сторони [2, с. 75].
Не менш важливою є довіра до невербальної поведінки як до
поліфункціональної системи спілкування, що надає різноманітну інформацію про
особистість, групу; ставлення до інтерпретації невербальної поведінки як до
творчого мисленнєвого процесу, орієнтованого на виявлення і реконструкцію не
завжди очевидних психологічних і соціально-психологічних його значень, на
встановлення зв'язків між ним і соціально-психологічними характеристиками
особистості та групи тощо [3, с. 272].
Таким чином, володіння засобами невербальної комунікації сприяє
досягненню зовнішньої виразності педагога, який повинен навчитися
диференціювати й адекватно інтерпретувати невербальну поведінку студентів,
розвивати вміння розуміти мову тіла, прагнути розширити власний діапазон
різних засобів спілкування шляхом тренувальних вправ і самоконтролю
зовнішньої техніки.
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4. Мачуська Г.М. Формування культури спілкування суб'єктів навчальновиховного процессу / Г.М. Мачуська // Педагогіка і психологія. – К.: Знання,
1997. – 205 c.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Вітухіна Н.В. (Харків)
Удосконалення навчальної та навчально-виховної роботи у вищих
навчальних закладах країни стало одним з найважливіших завдань нашого часу.
Студенти немовних спеціальностей часто не бачать сенсу в оволодінні іноземною
мовою поряд із фаховими дисциплінами і мають дуже низьку мотивацію до
вивчення мови, тому пошук нових ефективних способів навчання іноземної мови
постає окремою проблемою, яка може бути розв'язана шляхом розроблення та
впровадження нових технологій навчання.
Педагогічний підхід до викладання мови в умовах дистанційної освіти має
на увазі не тільки відповідальність викладача за засвоєння студентом матеріалу,
але й відповідальність за результат всього процесу. Керування викладачем
останнього має значно більше значення, ніж необхідність забезпечення
ефективності при проведенні кожного окремо взятого заняття. Мислення
іноземною мовою, досягнення якого вважається ідеалом навчання, є
безпосереднім залученням внутрішнього мовлення в механізм породження
іноземного мовлення, умовами досягнення якого є такі взаємообумовлені, але
різні за природою чинники, як лексичний запас, знання правил, чуття (іноземної)
мови та здатність до спілкування всупереч дефіциту іншомовних знань.
Психологічний фактор – перша і найважливіша складова навчального
процесу на шляху до оволодіння мовою. Не буде у студента комфортного стану –
не буде й навички, заради якої він прийшов на заняття [1, c. 19].
Психологічна підготовка студента до освоєння іноземної мови – це рішення
рівняння з двома невідомими. Перше з них – невідомий йому спосіб навчання, а
друге – іноземна мова як основний предмет цього заняття або виду діяльності.
Психологічному стану студента слід надавати велике значення, або провідну роль
на всіх етапах процесу навчання. В особливості, на початковому.
Обов'язковою первинною умовою ефективності навчального процесу є
готовність викладача навчити студента пізнавати навколишнє через іноземну
мову, володінню якою навчається студент. Такою ж обов'язковою, але вторинною,
умовою є прагнення студента пізнавати світ через цю мову.
Стан викладача названо первинним, а студента – вторинним тому, що до
моменту вступу в навчальний процес викладач повинен вже освоїти техніку
володіння мовою, навчившись проводити з нею не тільки робочий час, але і
дозвілля. При цьому, останнє означає наявність у викладача потреби в мові не як
за фахом, а як у засобі пізнання того, що викликає у нього інтерес, отже,
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приносить йому задоволення. Цей, на перший погляд не першорядний,
психологічний аспект грає визначальну роль, яка сама по собі унеможливлює
досягнення поставленої мети, якими б ефективними не виглядали його
педагогічна і лінгвістична складові.
Процес пізнання в різних (окремої для викладача і окремої для студента)
тематичних областях, який здійснюється на єдиній психологічній основі, дозволяє
викладачеві забезпечити необхідні умови для сприяння у створенні відповідного
душевного настрою у студента [2].
Наявність у викладача досвіду у формуванні та збереженні в собі
необхідних навичок забезпечення сталого психологічного клімату у відношенні зі
студентами дозволить йому здійснювати супровід тих дій студента в перервах між
заняттями, які не відносяться безпосередньо до навчального процесу, а складають
духовну частину його проведення часу в суспільстві, а й в світі фактів і подій,
пізнаваних з допомогою мови. Тут потрібні просто поради одної захопленої
людини іншій, яка готова розділити цю захопленість.
Немає іншого шляху оволодіння мовою, як тільки починаючи з розмовних
навичок і з переходом до практики їх безперервного застосування як засобів
доступу до будь якої корисною інформації.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ НЕФИЛОЛОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Волкова Г.К. (Запорожье)
Одним из возможных путей решения проблемы качественной подготовки
специалиста, является переход к концентрированному обучению иностранному
языку – особой технологии организации учебного процесса, при которой
внимание педагогов и обучающихся сосредотачивается на более глубоком
изучении каждого предмета за счет объединения уроков, сокращения числа
параллельно изучаемых дисциплин в течение учебного дня, недели и др.
Концентрированное обучение позволяет решить проблему несоответствия между
увеличением объема учебной информации и фактором ограниченного времени
обучения.
В ходе занятия, длительность которого составляет, как правило, 4-8
академических часов в режиме концентрированного обучения достигается
существенная экономия времени по сравнению с изучением аналогичной дозы
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материала на обычных занятиях, что позволяет методически обогатить учебный
процесс. Проведение длительных учебных занятий обеспечивает большую
возможность использования интерактивного обучения, опирающегося на
деятельностный, личностноориентированный и коммуникативный подходы в
образовании, а также использования отдельных подходов интенсивного обучения.
Реализация технологии концентрированного обучения строится с учетом
психофизиологических особенностей студентов, таких как работоспособность и
память; содержание длительного учебного занятия в течение дня во избежание
утомляемости студентов должно прорабатываться в разных формах и видах
учебной деятельности.
Во время длительного занятия есть возможность отводить больше времени
тренировке и контролю полученных знаний, применению методов обучения,
требующих достаточного количества времени для организации и применения их
на занятии, появляется возможность использовать такие интерактивные методы
обучения, как ролевые и деловые игры, диспуты, групповые дискуссии, мозговые
атаки, проекты, мини-конференции, презентации и т. п. Выполнение
интерактивных
заданий
стимулирует
формирование
иноязычной
коммуникативной компетенции у обучаемых, содействует умению выбрать
языковую форму, соответствующую ситуации общения и коммуникативному
намерению, приобретению умения создавать логические высказывания в речи.
На длительном занятии появляется возможность учесть все рекомендации
по поводу организации образовательной деятельности — проведению
мероприятий для профилактики утомляемости студентов: смена их деятельности,
использование
деятельностных,
интерактивных
заданий
в
аспекте
компетентностного подхода. Чередование различных видов учебной деятельности
(монологическая речь, диалогическая речь, письмо, аудирование, чтение) способствует созданию активной и комфортной атмосферы на занятии, повышает
качество усвоения студентами учебного материала.
Таким образом, в качестве одной из технологий, адекватных сегодняшнему
социальному заказу высшей профессиональной школы и обеспечивающих
интенсификацию образования, можно назвать концентрированное обучение,
которое способствует активизации учебной деятельности обучающихся и создает
условия для более успешного развития иноязычных компетенций
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ПРОБЛЕМА ТИПІВ ТА ВИДІВ ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО
СПРЯМОВАНОГО ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ
Волчанська М.Д. (Харків)
Методика навчання перекладу як наука ще досить молода і знаходиться на
стадії становлення, тому чимало її проблем чекають на глибокі дослідження.
Останнім часом з‘являються праці [1 – 5], де здійснюються спроби скласти
перелік вправ для навчання перекладу. Такий перелік є безумовно корисним,
однак, в одних випадках, не даються їх чіткі типологічні ознаки, обмежуючись
називанням тільки їх видів (для розвитку пам‘яті, для застосування
перекладацьких трансформацій тощо [4]). В інших пропонується досить логічний
поділ вправ на підготовчі та перекладацькі, мовні, операційні й комунікативні [2],
проте, за рідкими винятками [1], розглядаються переважно питання навчання
перекладу художньої літератури [2] або усного перекладу [5]. В єдиній роботі, що
безпосередньо стосується проблем навчання професійно спрямованого перекладу
(в тому числі й письмового) [1], відсутній експліцитний перелік типів та видів
вправ, однак міститься аналіз умінь, необхідних для його здійснення.
Спираючись на результати досліджень стосовно проблеми типів і видів
вправ для навчання письмового перекладу [7], можна прийняти за основу
систему, що включає три типи/підсистеми вправ (підготовчі, для формування
навичок та для розвитку умінь). Для побудови ж конкретних комплексів вправ
необхідно скласти номенклатуру різних груп вправ у межах кожної підсистеми, а
також їх видів в межах кожної групи.
До підготовчих вправ можна віднести групу вправ на уміння аналізувати
текст оригіналу (ТО), розпізнавати найважливіші елементи ТО, засвоювати
відповідні предметні знання і термінологію, розпізнавати перекладацькі проблеми
в ТО та визначати необхідні перекладацькі дії для їх подолання.
До підсистеми вправ для формування навичок входять такі групи: на
встановлення значень невідомих лексичних одиниць, на утворення нових термінів,
на перенесення значень лексичних та фразеологічних одиниць мови оригіналу
(МО) у мові перекладу (МП), на передачу словосполучень ТО у тексті перекладу
(ТП) з урахуванням правил сполучуваності у МО, на перенесення значень
граматичних форм та структур ТО у ТП, на перенесення значень стилістичних
засобів ТО у ТП, на лексико-граматичні трансформації, на конверсію тексту.
В межах підсистеми вправ для розвитку умінь, можна виділити групи вправ,
призначенням яких є розвиток таких умінь: реалізації стратегії перекладу, вибору
адекватних способів перекладу, визначення доцільності адаптації ТП, побудови
ефективної тема-рематичної перспективи викладу, відходу від буквалізму та
спроможності створення різних варіантів перекладу одного й того ж тексту,
перебору й відсіювання проміжних варіантів ТП, аргументування правильності
перекладу, комплексних умінь письмового перекладу, редагування тексту
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перекладу та використання зовнішніх ресурсів для інформаційного пошуку і
добування екстралінгвістичних знань.
Кожна група вправ, з тих що викладені вище, включає певні їх види,
кількість яких варіюється залежно від мети навчання, сфери перекладу, бюджету
часу тощо. Однак, конкретне співвідношення різних типів та видів вправ можна
встановити лише за результатами спеціального експериментального навчання, в
чому і вбачаємо перспективу нашого дослідження.
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2. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: Учебное пособие /
В.Н. Комиссаров.– М.: ЭТС, 2002. – 424 с. 3. Латышев Л. К. Перевод: теория,
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вправ для навчання фахового перекладу / Л.М. Черноватий // Актуальні проблеми
перекладознавства та методики навчання перекладу: IV Всеукр. наук. конф.,
19 – 20 квітня 2007 р.: тези доп. – Харків, 2007. – С. 147 – 149.
ТЕКСТ КАК ЕДИНИЦА ОБУЧЕНИЯ
ИНОЯЗЫЧНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
Воробьѐва И.Н. (Харьков)
Известно, что вопрос обучения любому аспекту языка и любому виду речевой
деятельности начинается с выбора единицы обучения, т. к. именно характеристики
единицы обучения во многом определяют методику работы с языковым материалом.
Важным качеством, определяющим выбор текста как основной дидактической
единицы, является его способность обнаруживать и демонстрировать
текстообразующие потенции составляющих его формально-языковых средств. Текст
дает бесконечные образцы выбора и реализации языковых средств всех уровней для
решения комплекса проблем межкультурного взаимодействия, включая нормы,
правила, уровни общения соответствующего социума [2, с. 72].
Текст как дискурс – употребление предложений для исполнения
коммуникативных актов, которые объединяются в более крупные
коммуникативные единицы – «вбирает» в себя порождающий, функциональный и
прагматичный планы изучения текста [1, с. 30]. Каплич Л. В. придерживается
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точки зрения, согласно которой следует обучать дискурсу текста, т. е.
характеристики продукта/текста рассматриваются в связи с процессом создания –
построения, организации, продуцирования дискурса/текста.
В процессе построения дискурса задействуются определенные речевые
умения продуцировать предусмотренные целями обучения различные типы
письменных текстов. К таким умениям относятся: (1) умения и навыки создания
удобочитаемых текстов; (2) умения продуцировать различные типы текстов (виды
письменных произведений), имеющих характерную для данной национальной
культуре постоянную композиционную схему [1, с. 3].
Текст как продукт речевой деятельности представляет собой многоплановое
или многоуровневое образование, в котором выделяются: (1) мотивационный
уровень и уровень коммуникативного намерения; (2) предметно-денотативный
уровень, т.е. тот круг явлений и предметов действительности, который отражается
вербально; (3) смысловой уровень или уровень смыслового содержания,
предикативных связей и их логическая организация в процессе осмысления;
(4) языковой план, т.е. совокупность языковых средств по критерию отбора и
сочетаемости лексики и по критерию нормативности и сложности (грамматика);
(5) речевой план, т.е. своеобразие способов формирования и формулирования
мысли.
Подход к обучению письменной речи, ориентированный на продукт имеет и
достоинства, и слабые стороны. Основным его достоинством является его
направленность на избежание культурных несоответствий на уровне организации
текста, однако этот подход оказывается недостаточным в развитии данных
умений в силу того, что при его использовании упор делается не на
содержательную, а на формальную сторону произведения.
Данное положение наглядно подтверждается и на этапе планирования,
когда акцент делается на содержание, на элементы структуры будущего текста, а
также на этапе реализации замысла, когда наряду с логикой построения
произведения, важно учитывать его жанрово-стилистические особенности и на
этапе контроля, когда оцениваются и форма, и содержание полученного продукта.
Учитывая все особенности, трудности и преимущества письменной
коммуникации, можно утверждать, что для понимания и порождения текста на
иностранном языке необходимо опираться на аутентичный текст, анализировать
выраженную в нем информацию (эксплицитно и имплицитно) и языковые
средства, используемые автором для ее актуализации.
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НАГЛЯДНЫХ СРЕДСТВ
В ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Вороніна Д.О. (Харків)
Внимательное изучение методической литературы показывает, что
практически все современные идеи активизации, оптимизации процесса обучения
и постановки проблем в этой области встречались в той или иной форме давно.
Развиваясь по спирали эти идеи получают детальную теоретическую и
практическую разработку.
Среди всех мотивов учебной деятельности самым действенным является
познавательный интерес. Под познавательным интересом психологи понимают
особую избирательную направленность психических процессов человека на
явления и объекты реального мира. Формируется устойчивый познавательный
интерес разными средствами [2, с. 15]. Одним из них является занимательность.
Назначение занимательности в учебном процессе состоит в том, что она может
быть:
– первоначальным толчком познавательного интереса;
– опорой эмоциональной памяти;
– своеобразной разрядкой напряжения на занятии;
– средством переключения эмоций, мыслей;
– средством мобилизации внимания и волевых усилий.
Положительную эмоциональную атмосферу, подготавливающую восприятие,
обеспечивает правильно подобранное средство наглядности [1, с. 10],
–оказывающее непосредственное психологическое и эмоциональное воздействие;
– вызывающее познавательный интерес;
– концентрирующее внимание;
– способствующее лучшему усвоению материала.
Желаемые результаты могут быть достигнуты при использовании в качестве
наглядности художественных изображений : картин, картинок, открыток,
фотографий, представленных разными визуальными способами. В отличие от
текста картинка бессловесна, она открыта для интерпретации и подразумевает
взгляд со стороны. Креативность в ее описании проявляется в различных
вариантах:
– определение темы, сюжета,
– видения и представления действия,
– описания персонажей и их роли,
– цели и назначения представленного изображения.
Соответственно предлагаемые виды работ могут быть разнообразными: дать
название, заголовок, придумать рекламу, написать стишки, составить сценарий,
диалог, монолог и пр. Наработанные нашими и зарубежными методистами
техники креативного описания художественного изображения [3] способствуют
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созданию атмосферы творчества в аудитории и эффективному усвоению
материала.
ЛИТЕРАТУРА:
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ЛЕКСИЧНИЙ НОНСЕНС ЯК ЕТАП РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО МОВЛЕННЯ
Вороніна К.В., Гусєва Г.Г. (Харків)
Вивчення мовлення дитини набуває особливої ваги в рамках
антропоцентричної парадигми, яка створює необхідні умови для поступового
зміщення наукових пріоритетів на дослідження людини як основного суб‘єкта
мовленнєвої діяльності.
Мовлення дитини – складний процес, кожний з етапів якого є необхідною
сходинкою на шляху до засвоєння мови. В основі мовленнєвого розвитку дитини
полягає розходження між існуючою лексичною базою тієї чи іншої мови та
обмеженим обсягом лексикону дитини. Необхідність заповнення «індивідуальних
лакун» сприяє активізації словотворчості [2, c. 30]. За умови недостатньої
лінгвістичної компетенції дитина обирає лише ті словотвірні способи, які засвоєні
нею раніше, що в переважній більшості випадків призводить до утворення
лексичних одиниць, значно відмінних від узуальних лексем.
Тенденції до дитячого словотворення знаходять широке втілення в
літературно-художній творчості, де автори свідомо удаються до створення
лексичних нонсенсів – інноваційних креативних лексичних одиниць, які
будуються за рахунок неконвенційного поєднання морфем та/або фонем та
характеризуються
референційно-сигніфікативною
невизначеністю
та
семантичною неоднозначністю.
Численні нонсенсі утворення знаходимо у поетичних творах для дітей жанру
nursery rhymes, більшість з яких, включаючи вірші зі збірки Mother Goose Nursery
Rhymes, дослідники відносять до нонсенсу [3]. Наявність лексем-нонсенсів можна
пояснити дитячою прихильністю до всього, що відрізняється від «правильного»
світу дорослих, захопленням вигадувати щось нове та незвичне, свідомо
перекручувати відомі факти / явища та їх прагненням до гри та жартів. А щоб гра
стала ще цікавішою, треба вигадати якісь незвичні слова, які допоможуть,
напевно, порахуватися, як у зазначеному нижче прикладі, більшість з одиниць
якого є звукозаповнюючими одиницями:
Eena, deena, dina, duss,
Katla, weena, wina, wuss,
Spit, spot, must be done,
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Twiddlum, twaddlum, twenty-one,
OUT spells out! (nursery rhyme)
У результаті довільного поєднання фонем, які входять до складу нонсенсних
eena, deena, dina, duss, katla, weena, wina, wuss, twiddlum, twaddlum, утворено
унікальні одиниці, що не схожі з жодними з існуючих у мові лексемами.
Зазначимо, що вірші для дітей значно відрізняються від поетичних творів,
розрахованих на дорослих, як формою, так і функціями. Те, що може здаватися
дорослій аудиторії позбавленим сенсу або взагалі безглуздим, у світі дитячого
сприйняття є закономірним етапом розвитку та становлення мислення дитини:
Diddlety, diddlety, dumpty;
The cat ran up the plum tree.
Half-a-crown
To fetch her down;
Diddlety, diddlety, dumpty. (nursery rhyme)
Нонсенсні одиниці Diddlety та dumpty вжито у вірші в якості
римозаповнювачів, причому diddlety вживається двічі на рядок; група Diddlety,
diddlety, dumpty використана на початку та наприкінці вірша – різновид
обрамлення або кільцевого повтору [1, с. 144], що створює специфічну ритмічну
організацію вірша. Будування нонсенсних лексем здійснено з урахуванням
цільової аудиторії: одиниці легкі як для сприйняття на слух, так і для
декламування дитиною, а їх двократне вживання впродовж вірша допомагає
дитині краще та швидше запам‘ятати як ці слова, так і весь вірш.
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ОСОБЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ І ПРОВЕДЕННЯ МОВНИХ ТЕСТІВ
У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Гавренко Ю.П. (Біла Церква)
Одним з найбільш ефективних засобів контролю у навчанні іноземної мови
вважається тест. У зарубіжній літературі під педагогічним або психологічним
тестом часто розуміють процедуру, призначену на виявлення конкретного зразка
поведінки (у нашому випадку - мовного), з результатів якого можна зробити
висновки про певні характеристики особистості.
Сьогодні дуже актуальним є необхідність вдосконалення існуючих в
педагогічній практиці різних мовних тестів. Одночасно все більше
усвідомлюється необхідність пошуку альтернативних форм мовного тестування,
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які давали б студентам право вибору формату тестового іспиту та підвищували б
гуманістичний потенціал процедури педагогічних вимірювань.
Основна відмінність між традиційними контрольними завданнями та
тестовими завданнями полягає в тому, що останні завжди направлені на
оцінювання певних знань з використанням спеціальної шкали вимірювання знань
(матриці). Тому оцінка, що виставляється за підсумками тестування, відрізняється
більшою об'єктивністю та незалежністю від можливого суб'єктивізму викладача.
Стандартна форма завдань при цьому забезпечує оперативність у роботі й
легкість підрахунку результатів.
Максимально підвищити надійність вимірювання і валідність використання
тесту можна, якщо дотримуватись трьох основних етапів його проведення:
1) чітко сформулювати і дати науково-обгрунтоване визначення умінь, які
треба виміряти;
2) чітко встановити умову та операції, яких слід дотримуватися при
проведенні тесту і спостереженні за його виконанням;
3) кількісно визначити результати спостережень, з тим, щоб переконатися, що
використовувані вимірювальні шкали мають усі необхідні якості.
У методичній літературі при вивченні іноземної мови набули поширення
два види тестів: нормативно-орієнтовані та критеріально-орієнтовані.
Нормативно-орієнтований тест (norm-referenced test) призначений для
порівняння навчальних досягнень окремих студентів. Результати тестування
виражаються в балах, і, відповідно, студенти розташовуються у рейтингу у
відповідності до кількості набраних балів. Цей тест широко використовується при
розподілі студентів до навчальних груп з урахуванням рівня мовної підготовки та
здібностей.
Критеріально-орієнтований тест (criterion-referenced test) використовується
для оцінювання ступеня володіння вивченого матеріалу. Він набув поширення у
середині 1970-х рр., як надійне джерело професійної атестації кадрів і для
визначення рівня володіння мовою.
Для оцінки вміння говоріння англійською мовою пропонується комплект
тестів, складові частини якого були розроблені Р. Ладо в 50-х роках. У комплект
входять три «мовних» тести: перевірка сприйняття на слух мовних одиниць різного
типу складності, лексичний та граматичний тести та один «мовний» тест (ессе).
Тестування продуктивних видів мовленнєвої діяльності (говоріння та
письмо) у форматі типу «коментар», або «есе» з об'єктивних причин є менш
надійним, ніж тестування рецептивних видів (слухання і читання) у форматі типу
«множинний вибір».
Таким чином, надійність мовного тестування залежить не тільки від
формату самого тесту, але й від узгоджених дій екзаменаторів, що оцінюють
результати виконання продуктивних тестових завдань (говоріння та письмо).
Незважаючи на усі зусилля, екзаменатори нерідко розходяться у думці при
оцінюванні, що особливо небажано в ситуаціях, що визначають життєвий вибір
студентів.
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ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ
КУЛЬТУРИ СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ
З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Галацин К.О. (Київ)
В сучасних умовах все більш гостро відчувається потреба в людях, які
володіють культурою мовного спілкування та здатних вільно звертатися на
іноземній мові. Інтернаціоналізація відносин в діловому світі підвищує вимоги
до якості навчання іноземній мові в умовах вищої школи і визначає
необхідність пошуку шляхів удосконалення рівня іншомовної комунікативної
культури випускників сучасних вищих закладів.
Зміст професійно-орієнованого навчання характеризується здатністю до
розв‘язання професійних задач, розвиненим мисленням і свідомістю. Професійноорієнтоване навчання розглядають як складне особистісне утворення, яке включає
в себе структурні компоненти, якостей особистості та здатність до
самовдосконалення. При вивчені
іноземної мови, в недостатній мірі
використовуються вправи, які сприяли б формуванню культури мови. Це
безумовно знижує професійний рівень майбутніх фахівців та їх готовність до
іншомовного спілкування.
Перший вид умінь включає використання невербальних засобів
спілкування, передача раціональної і емоційної інформації і т.д. Другий вид умінь
є здібністю до встановлення зворотнього зв‘язку, до інтерпретації значення у
зв‘язку із зміною навколишнього середовища. Третій вид характеризується
умінням сприймати позицію співбесідника, чути його, а також імпровізаційною
майстерністю, що включає уміння без попередньої підготовки включатися в
спілкування і організовувати його. Володіння цими уміннями в комплексі
забезпечує комунікативне спілкування [2, с. 19].
Виділяють чотири основні стадії спілкування: 1) орієнтування в
навколишніх умовах, дистанція взаємодії в залежність від мети, соціальний
контекст (залежно від мети спілкування); 2) формування смислового змісту
висловів (підбір лексики мовних оборотів і т.д.); 3) безпосередній хід спілкування,
обмін висловами, орієнтованими на партнера, мовну взаємодію (саме
комунікативний акт); 4) відключення від співбесідника, вихід з ситуації [1, с. 23].
Новий матеріал сприймається студентом на слух, а його значення
розкривається за допомогою зорової невербальної наочності – діапозитивів,
діафільмів, кінофільмів.
Розвитку
пізнавальної
та
професійної
діяльності,
творчого
самовираження
майбутніх педагогів сприяють спеціальні завдання, що
спонукають до багатоваріантного розв‘язання. Дуже важливу роль відіграє
творча обстановка у процесі навчання. Найефективнішими моделями навчання
вважають організацію творчого пошуку на основі систематичного вирішення
проблем за допомогою використання дидактичних ігор. В структурі дидактичної
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гри виділяють чотири етапи: орієнтація – представлення теми, що вивчається,
характеристика імітації та ігрових правил, огляд загального ходу гри; підготовка
до проведення – виклад сценарію, ігрових завдань в тому числі графічних, ролей,
процедур. Для проведення гри важливо детально опрацювати ігровий задум або
сценарій, у якому мають бути відображені сюжетна схема, загальний план гри.
Складаються вони з таких розділів, як опис ігрової обстановки, атрибутів гри,
розроблення репертуару ігрових дій; створення методичних рекомендацій,
вказівок для учасників гри; проведення гри – організація і фіксація ігрових
дій, коригування неточностей тощо; обговорення гри – описовий огляд –
характеристика ―подій‖ гри та їх сприйняття неточностей учасниками.[2, с. 291].
ЛІТЕРАТУРА:
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ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Ганічева Т.В. (Харків)
Сучасні процеси глобалізації викликають стрімке зростання ролі
міжнародного обміну інформацією та її перекладу в різних сферах діяльності
людей. З одного боку, з‘являються переклади таких нових типів документів, як
контракти, установчі документи, митна і фінансова документація, що говорить
про появу великої кількості комерційних структур в різних сферах нашої
економіки, а також активізації їхніх ділових контактів із закордонними
партнерами. Наприклад, переклад особистих документів говорить про активізацію
міграційних процесів на території України. Таким чином, зазначена тенденція
дозволяє зробити висновок про те, що до програми підготовки майбутніх фахівців
зі спеціальності „Переклад‖ у мовних вищих навчальних закладах необхідно
ввести спеціальний теоретичний і практичний курс з перекладу комерційної
літератури і особистих документів. Як правило, переклад особистих документів, а
також паперів, що відносяться до комерційної літератури, вимагають подальшого
нотаріального засвідчення, що підвищує відповідальність перекладача за
виконану роботу. Юридичні аспекти перекладацької діяльності включають цілу
низку питань, з яких ми розглянемо лише два – авторське право перекладача на
неопублікований переклад і юридичну відповідальність перекладача за його
діяльність.
Проблема авторського права перекладача на переклад залишається на сьогодні
досить гострою і до кінця ще невирішеною, навіть коли мова йде про опублікований
переклад. Якщо перші закони про право авторства на свій твір були прийняті ще в
Англії на початку XVIII століття, то вирішенням проблеми авторського права
перекладача за свій переклад серйозно стали займатися лише у XX столітті. Так,
лише на XIX Генеральній конференції ЮНЕСКО, яка відбулася у 1976 р., була
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розглянута ця проблема і були прийняті рекомендації щодо юридичної охорони прав
перекладачів і перекладів, а також практичні засоби щодо покращення становища
перекладачів. В цьому документі говориться, що ці рекомендації поширюються на
всіх перекладачів, як штатних, так і нештатних. На жаль, цей документ не містить
чіткого пояснення різниці між опублікованим і неопублікованим перекладом. Але,
взагалі, у цьому документі мова йде про переклад літературного твору або іншого
твору, який є, скоріше, опублікованим. В нашому законодавстві також не
описуються авторські права перекладача на його переклад, якщо він не є
опублікованим. Якщо існувавший до 1988 р. ГОСТ „Неопублікований переклад‖
передбачав згадування прізвища перекладача на титульному листі такого перекладу,
то нова редакція цього ГОСТу від 1988 р. вже не передбачає такого згадування.
Сьогодні, прізвище перекладача на титульному листі перекладу майже не згадується,
за виключенням нотаріально засвідчених перекладів. Таким чином, можна дійти до
висновку, що фактично, після виконання такого перекладу і отримання платні за
виконану роботу, перекладач більше не має жодних авторських прав на свій
переклад. Це може призвести до того, що у випадку копіювання цього перекладу у
комерційних або інших цілях, перекладачу буде досить важко довести свої авторські
права. Частковим вирішенням цієї проблеми може бути рекомендація для
перекладачів ставити свій підпис на перекладі. Другим важливим питанням є
розгляд юридичної відповідальності перекладача за виконану роботу. Аналізуючи
заняття з теорії та практики перекладу, більшість студентів психологічно не готові
взяти на себе відповідальність за якість виконаного перекладу. Виходячи з того, що
студенти-перекладачі можуть стикатися з питаннями про юридичну і матеріальну
відповідальність у своїй майбутній практичній діяльності, виконуючи переклад
юридичної документації, комерційних або особистих документів, то вони повинні
бути обізнані про вимоги до якості перекладу, а також про відповідальність, яку
вони несуть за виконаний переклад згідно законодавства України. Таким чином,
можна зробити висновок, що виявляється необхідним включення до програм
підготовки фахівців зі спеціальності „Переклад‖ теоретичного і практичного курсу з
нормативних і юридичних аспектів перекладацької діяльності.
К ВОПРОСУ О ВЫРАБОТКЕ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
Герасименко В.І. (Харьков)
В последнее время все острее звучит вопрос о необходимости выработки у
студентов умений и навыков самостоятельной работы. В связи с тем, что
количество часов аудиторной работы с преподавателем на неязыковых
факультетах университета было уменьшено до 2 часов в неделю, а цели и задачи
учебных программ остались прежними, преподаватели должны решить проблему
оптимизации учебного процесса.
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Глубина и прочность знаний студентов по иностранному языку и развитие у
них необходимых автоматизмов в применении этих знаний на практике в
значительной степени зависит от умения учащихся самостоятельно работать. К
сожалению, краткий курс обучения иностранному языку в университете не дает
студенту неязыковых факультетов полного владения языком, а только помогает
ему преодолевать трудности в процессе приобретения знаний и их дальнейшего
совершенствования.
Систематически и последовательно излагая новый материал, преподаватель
должен обучать студентов методическим приемам самостоятельной работы над
различными аспектами языка, приучая их к работе над учебными пособиями и
словарем, к самостоятельному выполнению устных и письменных работ.
Из психологии известно, что наилучшие условия запоминания создаются
при опоре на все виды ощущений человека, в том числе и на моторные ощущения
руки. А начиная с 16 лет эти ощущения начинаю играть особенно большую роль в
запоминании. Поэтому на первом же занятии студентам необходимо рассказать о
целях их занятий иностранным языком в университете, о том, как они должны
будут работать в аудитории и дома. Студентов необходимо ознакомить со
структурой учебника и грамматических справочников, настоятельно
рекомендовать работать с техническими средствами, имеющимися в их
распоряжении, разъяснить им, что многие письменные упражнения очень
полезны как подготовка к говорению. Следовательно, выполнение письменных
заданий необходимо рассматривать не только как средство обучения, но и как
подготовку к успешной сдаче письменных экзаменов и зачетов.
Преподаватель должен вводить в учебный процесс разнообразные
методические приемы самостоятельной работы, составлять задания с
постепенным нарастанием степени самостоятельности, инструктировать и
консультировать, воспитывать у студентов активность и инициативу. Такая
работа заключает в себе действие различного характера: подражание образцу,
тренировочные упражнения, осмысление прослушанного и прочитанного
материала, упражнения на материале наблюдений, приобретение новых знаний из
разных источников.
Академик Л.В. Щерба еще в 40-е годы указывал, что иностранный язык, как
любой другой общеобразовательный предмет, оказывает определенное
воспитательное воздействие на учащихся. Поэтому для работы с иностранным
языком преподаватели постоянно должны отбирать тексты, содержащие большие
воспитательные возможности.
Но воспитательное воздействие на студентов оказывает не только
содержание материалов, по которым ведется работа, но и методы работы над
ними, так как определенные методы и приемы формируют отношение человека к
делу, его поведение, а, следовательно, и воспитывают.
На сегодняшний день каждый преподаватель должен руководствоваться
всем разнообразием современных методик преподавания иностранных языков и
помнить, что навыки плодотворной работы рождаются из живого интереса
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обучаемого. Например, на начальном этапе обучения французского языку очень
хорошо пополнить словарный запас и изучать правила чтения на примерах
интернациональной лексики или же использовать диалоги так называемого
метода Ассимиль, в котором опора делается на интуитивную ассимиляцию
лица, изучающего иностранный язык.
Таким образом, навыки самостоятельной работы, выработанные у студентов
в течение учебного процесса, должны остаться на всю жизнь; у студента должна
быть создана потребность заниматься иностранным языком без принуждения со
стороны преподавателя. Эта потребность и является результатом правильной
самостоятельной работы студента.
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іноземних мов // Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ: ТЕСТОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Гламазда С.Н. (Белгород, Россия)
Главной практической целью обучения иностранному языку в системе
профессионального образования является чтение: развивать умения и навыки
устной речи необходимо в связи с прочитанным и на его основе. Основным видом
чтения является ознакомительное чтение, т.е. чтение про себя с
непосредственным пониманием прочитанного. Преподавателю важно проверить
понимание текста всеми студентами.
Чтобы вовлечь всех студентов в работу на занятии, активизировать их
познавательную деятельность, создать условия для самостоятельной работы,
осуществить объективный контроль, мы используем тест как форму контроля
тренировочного задания. Упражнения тестового контроля находят самое широкое
применение для активизации деятельности студентов при усвоении языкового
материала и для проверки понимания прочитанных текстов.
Благодаря тестовому контролю можно успешно управлять учебным
процессом, усовершенствовать его, осуществляя дифференцированный подход к
учащимся. Можно также внести элементы соревнования в тестовую методику для
стимулирования и поддержания интереса студентов к занятиям иностранным
языком.
В учебно-методических комплектах даются образцы контрольных заданий
по аудированию и чтению. Тесты рассматриваются для контроля понимания в
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процессе чтения: 1) тесты на выбор правильного ответа из двух предложенных
вариантов; 2) тесты на выбор правильного ответа из нескольких предложенных
вариантов; 3) тесты на группировку фактов. Самая популярная разновидность –
это тесты на выбор правильного ответа из нескольких вариантов. Сочетание
правильной формы и неправильных альтернативных призвано «провоцировать»
размышления читающего, стимулируя для этого необходимые мыслительные
операции.
Эффективны тесты на определение действующих лиц, встречающихся в
тексте, по их действиям и поступкам, а контроль понимания текста, содержащего
прямую речь, лучше всего проводить путем определения действующих лиц по их
высказываниям.
Исследования, проводимые в области тестирования иностранных языков,
подтверждают, что тесты могут быть эффективными только в том случае, если
они построены в соответствии с научными данными и на правильной
методической основе. Главным требованием методики составления теста является
пригодность (соблюдение принципов адекватности теста характеру речевой
деятельности). При составлении теста нужно обязательно учитывать общий
характер текста, стремиться к тому, чтобы задания теста излагались ясно, просто,
обеспечивали только однозначные ответы на них. Кроме того задания должны
быть посильными. Объем тестовой основы должен быть таким, чтобы учащиеся
смогли удержать в памяти прочитанное; текст должен быть законченным по
содержанию отрывком; вопросы должны содержать изученный лексикограмматический материал; каждое тестовое задание должно быть автономно.
Задача преподавателя – управлять вниманием читающего, нацеливая его на
извлечение существенной информации. Тест стимулирует интеллектуальную
активность учащихся: чтобы выбрать правильную альтернативу, они должны: 1)
прочитать текст с общим охватом содержания; 2) осмыслить альтернативы; 3)
соотнести каждую из них с содержанием текста; 4) принять нужную
альтернативу. Предлагается разрабатывать тесты к каждому тексту, над которыми
студенты работают самостоятельно.
Тестовый контроль упрощает проверку работ преподавателем и позволяет
организовать текущий и итоговый контроль, активизировать деятельность
учащихся путем охвата контролем большего числа учащихся, проверить знание
большего количества материала за небольшой промежуток времени,
разнообразить работу студентов на уроке.
ВИКОРИСТАННЯ ФРЕЙМІВ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У МЕДИЧНОМУ ВНЗ
Горбенко Н.В. (Луганськ)
Метою статті є висвітлення методики використання фреймів на заняттях
іноземної мови та розкриття її особливостей.
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Актуальність роботи обумовлено потребами віку інформаційних
технологій, необхідністю «стискати» навчальний матеріал у декілька разів з
метою полегшення інтерпретації інформації студентами.
Новизна полягає у запропонуванні прикладів використання фреймів у
викладанні іноземної мови у медичному ВНЗ.
Серед багатьох визначень фрейма найбільш прийнятним для нас і
лаконічним є: фрейм – це організація уявлень, що утримуються в пам‘яті,
структура знань про визначений фрагмент людського досвіду. Це знання включає
в себе: а) лексичне значення; б) енциклопедичне значення; в) екстралінгвістичне
знання [4, с. 46 – 47].
Фрейм у навчанні – це каркасна структура представлення узагальненої
інформації тексту, що містить слоти – пусті вікна, які повинні бути заповнені
студентами, ключові слова, як зв‘язки між слотами, та правила, що задають
методику та умови промовляння тексту. [2, с. 34].
Оскільки програма передбачає вивчення основ медичної термінології на
базі опрацювання оригінальних та адаптованих медичних текстів англійською
мовою [1, с. 4], читання є одним із основних видів діяльності під час практичних
занять. Зріле уміння читати передбачає як володіння усіма видами читання, так і
легкість переходу від одного виду до іншого в залежності від мети отримання
інформації з даного тексту з наступним усним повідомленням з теми.
Попередньо отримавши фреймові схеми із слотами, на передтекстовому
етапі студентам пропонується виконати наступні вправи: 1. Подивіться на схему.
Висловте здогадки щодо теми тексту. Обоснуйте свою думку. 2. Знайдіть у схемі
еквіваленти поданих слів рідною мовою. 3. У поданій групі слів знайдіть одне з
найбільш загальним значенням. 4. У поданій групі слів знайдіть одне, що не
належить за логікою до цієї групи. Під час читання тексту студенти виконують
чергову групу завдань: 1. Прочитайте уважно текст. Розділіть його на абзаци.
Підберіть заголовки до кожного зі схеми. 2. Під час читання заповніть слоти в
схемі. 3. Складіть питання, щоб заповнити слоти, і знайдіть відповіді в тексті. На
після текстовому етапі вправи спрямовані на формування уміння висловлюватися
з теми: 1. Дайте відповіді на питання, використовуючи схему. 2. Перекажіть текст
рідною мовою, використовуючи схему. 3 Перекажіть частину тексту,
використовуючи схему.
Ефективність такого підходу пояснюється тим, що навчальний матеріал
розшаровується, «розкладається по поличках» та фіксується в схемі. Студент
активно працює з підручником: багато разів переглядає текст, читає його «уздовж
і поперек», замислюється у зміст [3, с. 91]. В результаті такої роботи студенти
починають вільно орієнтуватися в навчальному матеріалі, вчаться виокремлювати
головне, класифікувати елементи знань, запам‘ятовують нову лексику та
формулювання речень.
Використання подібних методів знімає протиріччя між обмеженим часом,
що виділяється на вивчення та засвоєння матеріалу, та постійним збільшенням
обсягу начального матеріалу.
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ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ
ПЕРШОГО КУРСУ НАВЧАННЯ
Гридасова О.І. (Харків)
Як відомо, в своїй роботі викладач переслідує три основних мети, а саме:
практичну, освітню і виховну. І саме на 1 курсі особливу увагу слід приділити
виховному аспекту, оскільки вчорашні випускники шкіл з перших днів поринають
в зовсім інше, не знайоме їм життя. І завданням викладачів 1 курсу є допомогти
студентам адаптуватися в нових для них умовах. Найбільш типовими проблемами,
з якими стикаються більшість студентів в перший рік свого навчання є:
• помітно збільшений обсяг учбового навантаження;
• складність засвоєння нових учбових дисциплін;
• складнощі в налагоджуванні стосунків з одногрупниками;
• вибудовування нової системи стосунків з викладачами [2].
Категорія адаптації належить до найбільш загальних понять, що визначають
зв'язок живого організму з середовищем. Введене в 1865 році Аубертом для
позначення зміни чутливості при тривалій дії адекватного подразника, воно стало
одним з центральних понять в науках про життя: філософії, фізіології, медицині,
психології [1].
Потреба в адаптації у людини виникає тоді, коли вона починає взаємодіяти
з якою-небудь системою в умовах певного розузгодження з нею, що породжує
необхідність змін. Ці зміни можуть бути пов'язані з самою людиною або
системою, з якою вона взаємодіє, а також з характером взаємодії між ними. Тобто,
пусковим механізмом процесу адаптації людини є зміна її довкілля, при якому
звична для неї поведінка виявляється малоефективною або взагалі неефективною,
що породжує необхідність в подоланні скрути, пов'язаної саме з новизною умов.
Від успішності адаптації студента до освітнього середовища вузу багато в
чому залежать його подальша професійна кар'єра і особовий розвиток
майбутнього фахівця. Тому особливо важливого значення набуває інтенсивна,
педагогічно осмислена робота з студентами-першокурсниками в перші дні, тижні
після їх вступу до університету: саме в цей час у них найсильніше виявляються
55

чекання позитивних установок, цілеспрямованій мотивації з боку педагогічного
колективу на новий для них, академічний стиль стосунків, на високу культуру
учбової праці.
Також на 1 курсі, на перших заняттях особливо поважно ознайомити
студентів з їх правовим і соціальним статусом, пояснити їх обов'язки, ознайомити
з системою оцінювання, з правилами поведінки, важливо також вчасно привчити
студентів до дисципліни. Адже, як відомо: «Дисциплінованість розглядається як
важливий чинник запобігання і конструктивного вирішення конфліктів» [1]. Не
секрет, що успішний початок може допомогти студентові в його подальшому
навчанні, позитивно вплинути на процес побудови стосунків з викладачами,
товаришами по групі, а також в цілому відбитися на процесі соціалізації в
суспільстві.
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МЕТОДИКА: КОНЦЕПТИ КЛАСИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Гусєва П.Т., Кургут Л.П. (Харків)
Тему розглядаємо у ракурсі Концепції стратегічного розвитку Харківського
національного університету імені В.Н. Каразіна на 2011 – 2015 роки, де ключовим
є: використання у навчальному процесі сучасних інформаційних технологій,
створення новітніх лінгвопроектів, інноваційних технологій, що природно
імплікує удосконалення підготовки майбутніх фахівців та подальший розвиток
наукових і практичних досліджень.
Постановка проблеми «Концепти класичного університету: життя – наука –
навчання», її реалізація на факультеті іноземних мов логічно віддзеркалюють
конституєнти когнітивно-концептуальної моделі мови:
Мова
Мислення
Свідомість
Буття
та навчально-методичний процес багатогранної діяльності викладачів/студентів:
когнітивний, мислетворчий план; концептуальний; дослідницький; навчальнометодичний (класичний з урахуванням сучасних напрямів, традиційний,
системний, комунікативний, інформаційний, груповий, індивідуальний підхід
тощо); навчально–виховний (творча робота в колективі; бажання працювати в
групі; творчий настрій студента, який визначає на занятті, наприклад, своє місце в
ієрархії сучасних людських цінностей (та ще й німецькою); мотивація
зацікавленості до вивчення мови) тощо.
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Функціонування невід‘ємних складових у навчальному процесі з німецької
мови: творчі, розвиваючі диспути, діалоги, актуальні тексти/дискурси
життєстверджуючої тематики та за фахом, їх переклад, створення анотацій,
рефератів, наукові доповіді спонукають студентів до творчої активності і пізнання
з метою реалізації різних цілей, функцій, задач у процесі здобуття знань.
Студентські наукові конференції з німецької та французької мов за фахом
«Fachtrendprognosen», оn-line конференції «Сучасні тенденції в науці» з
актуальної життєстверджуючої тематики, наприклад: «Фізика/ біологія в житті
людини», «Світло-Людина-Здоров‘я» на занятті розглядаються також як складові
природничих, біологічних, філософських наук. Студентські доповіді та відгуки
німецькою мовою в Інтернеті відпрацьовуються самостійно вдома, а потім на
заняттях, що створює, доповнює інноваційний план навчального процесу та
формує новий ракурс світосприйняття, моральних цінностей молоді університету.
Зазначимо, що до навчального процесу додатково залучаються твори
німецьких класиків, наприклад: Ф. Шиллера, Г. Гейне, вірші Р.М. Рільке, які
відтворюють «дух народу» (за визначенням В. Гумбольдта) та слугують основою
для творчих співбесід в аудиторії; із задоволенням студенти вивчають напам‘ять
фрагменти творів чи перекладають класику [2].
Актуальним сьогодні є залучення студентами до процесу навчання сучасних
інтерактивних засобів, формування інформаційно-комунікативної культури
навчання через інноваційні технології [1] (наприклад, зворотній зв‘язок шляхом
використання студентом щойно введеної теми «Діловий лист» для спілкування
через e-mail з німецьким/ австрійським науковцем: того ж дня отримана
позитивна відповідь з пропозицією подальшого спілкування та реакція студента у
вигляді подяки за надану інформацію тощо).
ЛІТЕРАТУРА:
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2005. – 96 с. 2. Дука М.В. Місце творів художньої літератури у навчанні іноземної
мови у мовних вищих навчальних закладах/ М.В. Дука// Методичні та психологопедагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали
IV Міжнародної науково-методичної конференції. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна. –
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ДУБЛЕТНЫЙ КОНЦЕПТ ДОМ – HOUSE / HOME
В АНГЛИЙСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА: АСПЕКТ ДИДАКТИКИ
Давыденко И. В. (Харьков)
Концепт ДОМ – HOUSE / HOME – это сложное ментальное
образование,
предметный
общечеловеческий
концепт,
вербализуемый
посредством
лексем
house
и
home
–
имен
исследуемого
концепта
и
их
синонимов.
Понятийную
основу
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концепта составляет идеографический дублет HOUSE / HOME. Существенные
признаки понятий HOUSE и HOME зафиксированы во внутренних формах
существительных house и home: house (n.) – «убежище» и home (n.) – «жилище»,
соотнесенных соответственно с этимонами «прятаться» и «селиться» [4].
Предконцептуальной основой концепта ДОМ – HOUSE / HOME служат
архетипы
САМОСТЬ,
ТЕНЬ,
МУДРЫЙ
СТАРИК, ВЕЛИКАЯ МАТЬ, МАСКА (ПЕРСОНА) [6].
Понятийное пространство идеографического дублета ДОМ – HOUSE /
HOME представлено интегральной и двумя дифференциальными зонами,
соотносимыми по принципу центр – периферия [2; 3]. Интегральная зона
образована четырьмя общими значениями лексем house и home, профилируемых в
пределах домена МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА (ЛСВ «строение, в
котором живет человек (как правило, со своей семьей)»; «обитаемое жилище»;
«жилище семьи»; «семья»); дифференциальные зоны сформированы отличными
ЛСВ лексем – имен концепта.
Дифференциальная
зона
HOUSE
понятийного
пространства
ДОМА представлена ЛСВ house, профилируемыми в пределах домена
МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА и его субдоменов ЖИЛИЩЕ
ЧЕЛОВЕКА, КОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
ОРГАН, УВЕСЕЛИТЕЛЬНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ. Дифференциальная зона HOME
понятийного пространства ДОМА представлена ЛСВ home, профилируемыми в
пределах домена МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА и его субдоменов
ЖИЛИЩЕ
ЧЕЛОВЕКА
и
ОРГАНИЗАЦИЯ,
ЗАНИМАЮЩАЯСЯ
ОПРЕДЕЛЕННЫМ ВИДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [5].
Концепт ДОМ – HOUSE / HOME также вербализуется посредством
синонимов, выстроенных по линиям каждого ЛСВ лексем house;
они упорядочиваются в соответствии с интегративной моделью концепта ДОМ –
HOUSE
/
HOME.
Наибольшая
номинативная
плотность
присуща
синонимическим
рядам
ЛСВ
«обитаемое
жилище
человека»:
«строение – жилище человека», «строение, в котором человек живет со
своей семьей, родительский/ отчий дом» и «жилище человека»:
«строение или его часть (дом, квартира и т.п.)», которые соответствуют базовым
смыслам концепта ДОМ – HOUSE / HOME.
Будучи частичными синонимами, лексемы house и home, именующие
концепт ДОМ – HOUSE / HOME, имеют сходные нетождественные лексические
значения, что проявляется в наличии у этих значений интегральных и
дифференциальных сем. С другой стороны, такие значения являются отдельными
лексико-семантическими вариантами (ЛСВ) слова, и у полисемантических
идеографических синонимов должны быть общие и различные ЛСВ.
Соответственно, понятия HOUSE / HOME, именуемые двумя лексическими
единицами, ЛСВ которых демонстрируют общность и различия, частично
пересекаются и имеют интегральную зону и зону дифференциальных
характеристик, то есть выступают идеографическим (от греч. idea – понятие)
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дублетом (дублет (англ. doublet, alternative) О.С. Ахманова определяет дублет как
один из двух терминов, называющих один и тот же объект, понятие [1, с. 144145]).
Как правило, дублеты (фонетические, морфологические, синтаксические,
т.д.) «связаны общностью происхождения» [1, с. 144-145] и возникают в языке
вследствие дивергентного эволюционирования. Наоборот, по нашим данным,
идеографические (понятийные) дублеты HOUSE / HOME восходят к разным
этимонам и в процессе конвергентного развития приобретают близкие и общие
значения, сближаясь в процессе исторического развития.
Полисемантичные слова, входящие в многочисленные синонимические
ряды, требуют к себе особого внимания, поскольку нередко становятся причиной
всевозможных недоразумений, если собеседники понимают одно и то же слово
по-разному. Соответственно, данная когнитивная методика исследования и
полученные результаты могут быть использованы в дальнейшем исследовании
феноменов полисемии, синонимии, полиапеллируемости на материале различных
лексических концептов в английской ЯКМ, а также при разрешении проблем
перевода, связанных с использованием полисематнов и их синонимов.
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імені В.Н. Каразіна. – 2011. – № 954. – С. 132–138. 5. Давыденко И.В.
Концептуальная сеть полисемии полисеманта home (n.) – имени концепта ДОМ /
HOME» / И.В. Давыденко // Вісник Харків. нац. ун-ту імені В.Н. Каразіна. –
2011. – № 953. – С. 87–94. 6. Давыденко И.В. Архетипический образ концепта
ДОМ / ЖИЛИЩЕ в английской картине мира. / И.В. Давыденко // Записки з
романо-германської філології. – Одесса. – 2011. – №27. – С. 29–35.
ВИКОРИСТАННЯ ВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
Довганюк Е.В. (Харків)
З розвитком сучасних комп'ютерних технологій значно спростилась задача
викладача наочно
представляти будь-яку інформацію.
Застосування
інтерактивних засобів навчання міцно увійшло до ВНЗ. Використання
мультимедійної техніки допомагає реалізувати особистісно-орієнтований підхід у
навчанні, забезпечуючи диференціацію та індивідуалізацію
навчання з
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урахуванням особливостей студентів. Нові інформаційні технології впливають на
всі компоненти системи навчання: мету, зміст, методи, організаційні форми та
засоби навчання, що дозволяє вирішувати актуальні завдання педагогіки, а саме:
розвиток аналітичного мислення, творчого потенціалу та самостійності студентів.
Оскільки викладач в процесі своєї роботи повинен не тільки передавати певний
обсяг інформації, але й формувати потребу самостійно добувати знання із
застосуванням різних засобів, від якості організації пізнавальної активності
студентів залежить ефективність навчання [1].
Спеціальним чином підібрані й організовані на різноманітних носіях
візуальні засоби навчання давно і успішно використовуються в навчальному
процесі як невід'ємна його частина, найбільш доступна для сприйняття форма
подання навчального матеріалу. Вони створюють особливе предметномотиваційне середовище, яке в силу своєї змістовної суті сприяє розвитку
пізнавальної активності, творчих здібностей студентів і, в результаті, формує
їхню освітню, когнітивну та комунікативну компетенцію. З іншого боку, будучи
усвідомленим чи неусвідомленим "зовнішнім подразником", візуальні засоби
навчання дають додаткову психологічну опору для успішного засвоєння
навчального матеріалу за рахунок конкретизації абстрактного.
З точки зору когнітивної психології візуальний контекст не тільки дає
студентові зовнішній посил, що інтенсифікує та підкріплює його очікування, а й
формує істотний стимул для сприйняття нової інформації [2]. Це явище – свого роду
зв'язок візуального контексту та порогу сприйняття інформації, або зв'язок стимулів і
очікувань, – ще раз доводить положення, відоме будь-якому викладачу- практику:
різноманітний за формою стимул, підкріплений візуальним контекстом, дозволяє не
тільки швидко класифікувати сприйняту інформацію, а й ефективно засвоїти її на
активно діяльнісному рівні, переводячи з рецептивної сфери діяльності в
продуктивну. Сприйнята таким чином інформація, яка спирається не на розсіяну, а на
виборчу увагу, ефективніше піддається обробці в результаті мовленнєвої операції та
надійніше зберігається в пам'яті. Адже саме виборча увага, з точки зору когнітивної
психології, є основою цілеспрямованого і ефективного навчання.
Візуальні засоби навчання використовуються в першу чергу для опори при
поданні граматичного, лексичного матеріалу, будь-якої ситуації, стимулюючої
спілкування. Ситуативна мотивація виховує у студентів потребу в спілкуванні,
створює так звану мотиваційну підготовленість, яка, в кінцевому рахунку, є
одним з ключових факторів успішної участі в іншомовному спілкуванні.
Вивчення ролі візуалізації в комунікативному методі навчання дає нам
можливість переконатися, що засобами візуальної наочності задаються смисловий
зміст і логічна послідовність висловлювання, тобто таким чином створюється
смислова опора говоріння.
Візуальна наочність, що носить змістовний характер, забезпечує
перемикання уваги студентів у процесі навчання іноземної мови на смислову
сторону спілкування і сприяє створенню потреби у висловленняі своїх думок і
якісному сприйнятті усних повідомлень викладача.
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ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ В
МЕЖАХ ТРЕНІНГОВОГО КУРСУ «CROSS-CULTURAL RELATIONS»
Довгополова Я.В. (Харків)
Інтеграція України у світову спільноту потребує радикальних змін в
освітній галузі. Одна з найважливіших функцій сучасної вищої школи – навчити
людей жити під одним спільним дахом, допомогти їм перетворити існуючу
взаємозалежність держав і етносів у свідому солідарність.
Пріоритетним завданням педагогіки є формування етнокультурної
компетентності студентів. В нашому дослідженні етнокультурна компетентність
розглядається як прийняття відмінностей, повага до інших людей, здатність
гармонійно співіснувати з людьми інших культур, мов та релігій, бути готовими
долати забобони та йти на компроміси.
Теоретичний аналіз філософської й психолого-педагогічної літератури
дозволяє зробити висновок, що формування етнокультурної компетентності
студентів вищої школи можливе за умов: створення та впровадження програми
виховання національної самосвідомості та культури міжнаціонального
спілкування студентів; оволодіння студентами основами етнокультури
представників інших національностей; включення елементів етнокультури до
змісту занять з англійської мови.
На першому рівні експериментального дослідження було проведено
анкетування та бесіди зі студентами, які дозволили виявити недостатній рівень
знань щодо культури міжетнічних відносин і погану обізнаність з етнокультурами
представників інших національностей.
Другий рівень виховання культури міжетнічних відносин було спрямовано
на поетапне становлення компонентів етнокультурної компетентності. З цією
метою було розроблено тренінговий курс «Cross-Cultural Relations», який
складався із трьох взаємопов'язаних між собою етапів: підготовчого, основного та
завершального.
На підготовчому етапі ставилися такі завдання: формування національної
самосвідомості студентів; засвоєння студентами відомостей про культуру певних
етнічних груп; зацікавлення студентів вивченням етнокультурної спадщини
представників інших національностей.
Обговорення таких тем, як «Culture and Ethnicity», «Cultural Differences»
тощо, сприяли усвідомленню студентами значення культурних традицій етнічних
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груп, особистісного значення вивчення іншої етнокультури для власного
духовного розвитку.
Завданням основного етапу було формування у студентів системи
етнокультурних знань та вмінь; засвоєння методів запобігання міжетнічних
конфліктів.
На основному етапі студентам було запропоновано підготувати презентацію
«Culture Ads», написати статтю у газету або підготувати репортаж за темою
«Origins of Ethnic Stereotypes», взяти участь у рольовій грі «Understanding
Stereotypes».
Метою завершального етапу було широке використання етнокультурних
знань, вмінь і навичок у самостійній роботі студентів. Це підсумковий етап, на
якому йде оцінка та переоцінка поглядів, підходів до видів роботи
етнокультурного спрямування.
На цьому етапі систематизації етнокультурних знань і вмінь та формуванню
досвіду їх практичного застосування сприяла участь у інтерактивній грі «Ethnic
Differences & Similarities».
Ефективність реалізації завдань тренінгового курсу залежала безпосередньо
від педагогічної взаємодії викладача та студентів, серед яких було багато
представників інших національностей, що створювала ситуацію взаємодовіри,
високу емоційну активність студентів у процесі формування етнокультурної
компетентності.
Експериментальна перевірка функціонування тренінгового курсу виявила
здатність студентів до спілкування з представниками різних національностей,
прагнення до розв‘язання міжнаціональних та етнічних проблем, гармонізації
національних стосунків.
ВИМОГИ ДО ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ВЖИВАННЯ
СУБСТАНТИВНИХ КОНСТРУКЦІЙ У ГОВОРІННІ МАЙБУТНІХ
УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Дубчак І.П. (Черкаси)
Публікацію присвячено розгляду основних вимог до вправ для формування
навичок вживання субстантивних конструкцій (СК) у говорінні майбутніх
учителів англійської мови.
Основним критерієм сформованості мовленнєвих граматичних навичок
фахівці визначають автоматизованість, яка досягається за допомогою виконання
численних вправ, що спрямовані: на формування вміння ―бачити‖ граматичне
явище, що вивчається, у реченні / тексті; на оволодіння операціями, що
забезпечують застосування правил; на встановлення зв‘язку між окремими
операціями; на уточнення для студентів суті та формулювання правила [2, с. 356].
У процесі формування граматичних навичок студенти оволодівають низкою
операцій, необхідних для здійснення комунікативних дій. Засобом здійснення дій
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і засобом закріплення операцій, що входять до їхнього складу, є вправи [1, с. 17],
які, слідом за І.Л. Бім, розглядаємо як основну одиницю навчання.
Вправи для формування навичок вживання СК мають відповідати певним
вимогам: 1. Вправи мають конкретну спрямованість на граматичну сторону
монологічного мовлення; мають за допомогою завдань мотивувати навчальну
діяльність студентів. 2. У кожній вправі зафіксовано конкретне завдання, яке
співвідноситься з цілями навчання у сфері формування граматичних навичок у
монологічному мовленні. 3. Вправа містить конкретну мовленнєву дію, виділено
умови її здійснення. Вправа є формою єднання мовного матеріалу і дій з ним – з
одного боку, дії будуть мати репродуктивний характер, з іншого – рецептивний.
4. У вправах є предмет дії, який може бути матеріальним чи ідеальним [3, с. 53-54].
Якщо предмет дії матеріальний, тобто студентам потрібно сформувати і
сформулювати думку, тоді необхідно здійснити вибір граматичних структур,
оформити їх згідно правил і включити у монологічне висловлювання. У разі
наявності ідеального предмету дії вправи спрямовуються на розпізнавання
граматичних структур, наявних у тексті. 5. У вправах завжди прогнозується
мовленнєвий продукт, а саме – усне монологічне висловлювання та його тип.
6. На виконання вправ відводиться певна кількість часу. 7. Вправи виконуються
на основі вербального і невербального матеріалу. 8. Виконання вправ
відбувається різними способами і в різних організаційних формах. 9. Кожна
вправа тісно пов‘язана з іншими вправами. Порядок їх виконання визначається
збільшенням мовних і операційних труднощів, що відповідає природі становлення
мовленнєвих навичок. 10. Вправи мають забезпечити зворотній зв‘язок.
Таким чином, зазначені вимоги до вправ одночасно визначають навчальну і
пізнавальну діяльність студентів, яка практично моделюється на основі вправ.
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ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ В ГАЛУЗІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Дудоладова А.В. (Харків)
За умов сучасних тенденцій до зміни освітніх парадигм все більшої ваги
набуває особистісно-орієнтований підхід до навчання іноземних мов,
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застосування інноваційних педагогічних технологій. Серед таких технологій
виділяють метод проектів, що ґрунтується на принципах проблемного та
діяльнісного підходів до організації навчання.
Основою методу проектів завжди виступає проблема, вирішення якої
дозволяє досягти реальних результатів у навчальній діяльності. Поряд з
активністю та самостійністю, що становлять підґрунтя цього методу, увага
приділяється креативним здібностям студента. У роботі над проектом
використовуються прийоми наукової діяльності, тому проектна робота імітує
науково-пошуковий процес. Така самостійна пошукова діяльність дозволяє
отримати нове знання на основі вже існуючого досвіду.
Існують різні види проектів, для визначення яких дослідники [1]
пропонують виділити їх типологічні ознаки: метод, що домінує в проекті,
характер координації проекту, характер контактів, кількість учасників, тривалість
проекту. Відповідно до цих ознак розрізняють наступні типи проектів:
дослідницькі (максимально наближені до наукового дослідження, мають
актуальний та соціально значущий предмет дослідження), творчі (розвиваються
згідно до запланованого результату, але повинні мати чітку форму презентації
(відеофільм, газета, свято і т.д.)), пригодницькі, ігрові (увага приділяється саме
творчому компоненту, учасники таких проектів беруть на себе певні ролі,
наприклад, літературних персонажів), інформаційні (спрямовані на отримання
інформації та ознайомлення з проблемою, явищем), практико-орієнтовані
(враховують соціальні інтереси учнів, мають практичний результат: документ,
рекомендацію, програму дій).
Використання методу проектів на заняттях з іноземної мови активізує
комунікативну спрямованість навчальної діяльності. У процесі колективної
співпраці іноземна мова виступає інструментом для генерації, розвитку та
поширення думок. Спілкування під час такої роботи набуває різних форм: у
парах, у малій групі, у колективі і т.д.
Одним із ключових елементів використання проектної методики в процесі
навчання іноземних мов є можливість інтеграції професійних знань та іншомовної
комунікативної компетенції. Використовуючи метод проектів у вищому
навчальному закладі, студенти знайомляться з основами науково-пошукової
діяльності та стикаються з необхідністю вирішення професійних проблем. Фахова
спрямованість навчальних проектів вимагає від студентів застосування навичок
професійного спілкування іноземною мовою, що обумовлює специфіку
використання проектних технологій у ВНЗ.
Застосування методу проектів має виховний та розвивальний потенціал, що
передбачає серед іншого: активізацію та мотивацію студентів до навчальнопізнавальної діяльності, розвиток вмінь інтегрувати знання та орієнтуватися в
інформаційному просторі, сприяння колективній роботі, розвиток вмінь
оформлювати результати своїх досліджень та аналізувати проведену роботу,
виступати з доповіддю та ін.
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МЕХАНИЗМЫ РЕФЛЕКСИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Дудоладова О.В., Шамаева Ю.Ю. (Харьков)
Изменение приоритетов в практике преподавания иностранных языков
непосредственным образом связано с изменениями, происходящими в
современной
образовательной
системе,
которая
переживает
период
реформирования и развития. В этой связи одной из главных задач становится
аккумуляция, обобщение инновационного опыта преподавания, разработка и
внедрение прогрессивных форм обучения, одной из которых является обращение
к рефлексии как ключевой стратегии создания первичных текстов на основе
концептуального владения информацией. При этом под первичными понимаются
так называемые «внепрограммные» тексты, «в основе которых лежат
индивидуальные наблюдения, чувства, эмоции, переживания, идеи, эвристические
обобщения и выводы» [1, с. 6], что принципиально отличает их от текстов
вторичных (инициируемых программами в жанре изложений, аннотаций статей,
обзоров и пр.) и первично-вторичных (докладов, тематических сочинений и т.п.).
Недостаточная разработка методики формирования умений в этой области
может объясняться тем, что главным звеном в процессе создания оригинальных
текстов является феномен рефлексии, которому в лингвистике и методике
преподавания иностранных языков практически не уделяется внимание [1; 2; 3]. И
это несмотря на то, что именно он является пусковым механизмом
продуцирования
первичных
текстов
[2],
являющихся
результатом
систематического процесса концептуализации, категоризации и критического
анализа получаемой информации, что помогает студентам осмысленно добавлять
новую информацию в свою когнитивную базу, помещая еѐ в собственное
целенаправленно формируемое информационное поле и, таким образом,
приобретая новый опыт и опыт самоанализа как на родном, так и на иностранном
языке. Так формируется человек рефлексирующий, «образующий себя» (lifelong
learner, или strategic learner [3]), что чрезвычайно важно для того, чтобы
продуктивно использовать иностранный язык в своей жизнедеятельности в
изменяющемся мире и эффективно вести полилог лингвокультур.
Такое чрезвычайно сложное явление психики и сознания языковой личности,
как рефлексия, суть которой состоит в еѐ встроенности в речемыслительную
природу человека не как формы мысли, а как формы превращения мысли в
информацию (по Гегелю), сегодня квалифицируется как процесс его
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сосредоточения на том, что происходит в сознании. Учитывая тот факт, что
необходимость в познавательной, социально-психологической и бытийной
рефлексии как способах критического творческого мышления возникает всякий
раз, когда новая информация, поступающая в сознание, не укладывается в контекст
фоновых, имеющихся в когнитивной базе, знаний и представлений, а иностранный
язык всегда побуждает обучаемого к эвристическим скачкам и догадкам,
первоочередной задачей преподавателя иностранного языка представляется
постоянное разномодальное формирование рефлексивных умений студентов на
основе базовой модели «Вызов – Осмысление – Размышление» [2], объективируя
этот процесс средствами изучаемого иностранного языка. Это, безусловно,
способствует развитию самостоятельного мышления на иностранном языке,
совершенствованию способности планирования, моделирования и продуцирования
«своих», уникальных текстов.
Таким образом, с точки зрения лингводидактики развитие рефлексивных
умений студентов, непосредственно связанных с формированием умений
организации продуктивных речемыслительных процессов и формулирования
мыслей, является залогом эффективности овладения иностранным языком,
гармонизируя и обогащая учебный процесс.
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СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
Заярна І.М. (Дніпропетровськ)
Система підготовки державних службовців в Україні знаходиться у процесі
глибинної модернізації та переформатування. Значною мірою необхідність даного
процесу зумовлена суттєвими змінами у вимогах держави та суспільства до
представників державної влади, державних службовців усіх рівнів та категорій.
Переформатування системи Держслужби на стандарти світового і, в першу чергу,
європейського рівня, призвело до значної зміни у навчальних планах та змістовній
частини дисциплін, які викладаються в системі підготовки державних службовців.
Сучасний державний службовець, окрім високого рівня професійних знань,
повинен мати достатній рівень володіння іноземними мовами, це стосується,
передусім, мов країн Європейського Союзу.
Специфіка навчання іноземної мови державних службовців полягає у
деяких особливостях:
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1) неоднорідність аудиторії, яка навчається (за віком, за першою освітою, за
досвідом роботи у державних установах, за мотивацією до навчання в
цілому тощо);
2) різнопланові особистісні та мотиваційні орієнтири осіб, які навчаються;
3) різний рівень підготовки з іноземної та державної мови;
4) індивідуальні особливості слухачів тощо.
Визначення залежності результатів навчання від індивідуальних
особливостей особи, яка навчається, обумовило формування напряму в методиці
викладання іноземної мови, який базується на принципі «орієнтації на
особистість» [1], саме він спрямований на розвиток бажання й вміння вчитися [2].
Зазначений підхід впливає на істотні складові навчального процесу, а саме, добір
навчального та методичного матеріалу, співвідношення різних видів аудиторної
та самостійної роботи, використання індивідуальних завдань, методи презентації
ті закріплення інформації тощо. При відборі навчального матеріалу перевага
надається автен-тичним матеріалам з фаху. Саме вони відповідають сподіванням
слухачів [3] і мають значну інформаційну цінність для формування свтогляду
майбутнього фахівця. Для наших слухачів, дипломованих спеціалістів із різних
галузей знань, видається слушним відбирати матеріали узагальнюючої тематики
таких професійно-орієнтованих курсів як державна(або суспільна) політика,
публічне адміні-стрування, організаційна культура в державному секторі,
міжнародні організації та співтовариства, розбудова громадського суспільства і
т.і. Таким чином, відбувається засвоєння концептуальних положень цих
дисциплін, які у майбутньому можуть бути застосовані слухачами при розробці
спеціалізованих досліджень, наприклад, у галузі державного управління освітою,
економікою тощо. Протягом підготовки до практичних занять наведена тематика
може змінюватися, в залежності від зацікавленості конкретної групи слухачів,
відповідно до принципу «орієнтації на особистість»; методичне та змістовне
наповнення курсу вимагає, в даному випадку, урахування фахових інтересів групи
та рівня мовної підготовки всіх слухачів.
Багаторічний досвід роботи кафедри української та іноземних мов ДРІДУ
НАДУ доводить, що удосконалення навчального процесу з іноземних мов для
державних службовців потребує послідовного впровадження сучасних надбань
методики, зокрема, професійно-орієнтованого та особистісно-орієнтованого
підходів навчання.
ЛІТЕРАТУРА:
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НЕВЕРБАЛЬНА СКЛАДОВА КОМУНІКАЦІЇ ЯК ОДИН З НАПРЯМІВ
НАБУТТЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Звєрєва О.Г. (Харків)
Набування комунікативної компетенції проголошується провідною метою
навчання як рідної мови в процесі розвитку дитини, так і оволодіння іноземної
мови. Комунікативна компетенція визначається як здатність до спілкування згідно
з цілями, сферами та ситуаціями комунікації, готовність до мовленнєвої взаємодії
та взаєморозуміння [1, с. 27]. Це поняття включає не лише володіння мовою, але й
дискурсивну, стратегічну, прагматичну компетенції тощо.
На необхідність відходу від традиційного розуміння мовної компетенції
наголошує й відомий лінгвіст Д. Вандервекен, який зазначає, що первинними
елементами смислу та комунікації є не ізольовані пропозиції, а елементарні
ілокуції, які складають певні дискурси [4]. Розуміючи вживання мови як
соціальну форму мовленнєвої поведінки, вчений підкреслює необхідність
включення в сферу вивчення мови й вміння конструювати дискурси, навички
ведення діалогу з іншими агентами, а також ефективне декодування непрямих
мовленнєвих актів та конверсаційних імплікатур.
Таким чином, в сучасній дидактиці акцентуються прагматична та
соціокультурна складові комунікації, розширюються межи вивчання мови до
навчання спілкуванню різними мовленнєвими засобами у певному ситуативному
контексті. Цей підхід призводить до розширення викладання мови з вербальної
сфери до охоплення й невербальної складової. Важливість невербального
компоненту для успішного спілкування пояснюється, з одного боку, тим, що саме
невербальне повідомлення є вирішальним у разі розбіжностей між змістом
вербального та невербального сигналів [3]. Здатність правильно декодувати
невербальні елементи дозволяє усвідомити дійсні інтенції комуніканта та обрати
вірний комунікативний крок. З іншого боку, для побутового та щоденного
спілкування характерним є скорочення мовленнєвого коду, іноді лише до
невербальної складової [2, с. 195]. Нерозуміння прийнятих в певному соціумі
невербальних сигналів перешкоджає комунікації та, як наслідок, запобігає
включення до цього соціуму.
Проте, наразі під час навчання іноземної мови набування невербальної
комунікативної компетенції часто виноситься за межи навчального процесу.
Якщо основні просодичні правила можуть включатися в курс фонетики,
оволодінню іншими формами невербальної комунікації, включаючи кінесику та
проксеміку, не приділяється достатньої уваги. Таким чином, декодування
невербальної інформації відбувається інтуїтивно, й студенти залишаються
неготові до реального спілкування. Ознайомлення студентів з характерними
жестами та особливостями використання простору шляхом порівняння з рідною
культурою, обговорення переглянутих фільмів та залучення студентів до
інтерактивний вправ з урахуванням не лише вербальної складової їх відповіді, але
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й вибору жестів, міміки, постанови тіла та голосових характеристик дозволять
охопити в рамках навчального процесу й невербальні елементи комунікації.
Набування невербальної комунікативної компетенції підвищить готовність
студентів до професійного та побутового спілкування в реальному житті та
дозволить запобігти непорозумінь та комунікативних провалів.
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ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ЕДИНИЦЫ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Еременко А.А., Ковінько К.В. (Харьков)
Прецедентные единицы, встречаются в нашей повседневной жизни чаще,
чем мы могли бы подумать. Чаще всего мы их просто не замечаем. Они уже давно
и прочно укоренились в речи каждого из нас. Прецедентные единицы делают
нашу речь краше, показывают ширину нашего кругозора.
Как любой человек, студент, изучающий английский язык, хочет получить
не только знания по грамматике и по страноведческим аспектам, языка, который
он изучает, но и хочет иметь мотивацию, для личностного роста. А именно, в том
случае если студент сам, не смотря в учебник или в другие современные
источники информации, может самостоятельно, «найти» у себя в голове
подходящий пример с прецедентным словом.
Прецедентные единицы являются частью прецедентного текста –
законченного и самодостаточного продукт речемыслительной деятельности;
прецедентный текст хорошо знаком любому среднему члену национальнолингво-культурного сообщества. Обращение к прецедентный текстам может
многократно возобновляться в процессе коммуникации через связанные с этим
текстом прецедентные высказывания или прецедентные имена. К числу
прецедентных текстов принадлежат произведения художественной литературы
[1, с 170] (напр., «Gone with the wind», «Forsyte Saga», тексты песен, в данном
случае известные, ставшие легендарными американские песни: «It’s my life»,
«Hotel California», рекламные тексты и лозунги NIKE: политические
публицистические тексты, здесь можно выделить различные высказывания
политических лидеров, например, многочисленные «бушизмы», Характерным
примером служит фраза, высказанная Дж. В. Бушем, вовремя визита английской
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королевы Елизаветы II в Белый Дом, эта фраза, которую теперь уже знают
практически каждый, кто следит за политическими событиями в мире, не говоря
уже о соотечественниках американского президента, звучала следующим
образом: Обращаясь к королеве во время своего выступления, Дж. В. Буш сказал:
«Do you remember how you in 17th century visited…». Еще одна разновидность
прецедентных единиц это прецедентное имя – индивидуальное имя, связанное
или с широко известным текстом или с прецедентной ситуацией. Прецедентное
имя может состоять из одного (например: Washington, Churchill) или более
элементов (например: James Bond, Elizabeth Tailor), обозначая при этом одно
понятие [1, с. 171].
Если прецедентные слова мы употребляем в бытовом общении, очевидно,
что мы также пользуемся такими словами на занятиях английского языка.
Студенты, в свою очередь, иногда сами того не осознавая, употребляют
прецедентные слова. Они понимают, что это делает их речь более яркой и
интересной.
С помощью знакомых студентам прецедентных слов, мы можем увеличить
мотивацию учащихся. Всем известно, что если текст или задание содержит
личностно направленный элемент, студенты как бы «просыпаются» и начинают с
интересом получать знания. К примеру, в тексте про современные компьютерные
технологии, студент слабо знающий наш предмет видит знакомые ему слова
screen, software, или display. Как только студент видит знакомое ему из
компьютерной игры слово, он сразу оживляется и с большим интересом и таким
образом с большей пользой воспринимает новые знания.
П е р с п е к т и в н ы м является разработка методических пособий
включающих в себя упражнения насыщенные прецедентными словами,
имеющими непосредственное отношение к основной специальности будущого
выпускника.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность? / В.В. Красных. –
М.: ИТДГК «Гнозис», 2003. – 375с.
MASS MEDIA MATERIALS IN ESP CLASSROOM
Zelinska O. (Kharkiv)\
The mankind gets a great deal of information from the widespread mass media i.e.
newspapers, TV, radio, magazines, journals, films, etc. It is estimated that mass media
may substitute the real classroom teaching in future. Mass media provides excellent
authentic resources for learning English which can be used to enhance reading, writing,
speaking, and listening skills, critical thinking and analyzing, social study skills. Using
newspapers, journals, Internet materials (especially lectures of prominent lawyers, real
court hearings, interviews, materials from official cites of political organizations etc.) also
expands vocabulary and mental outlook, provokes real discussion on controversial
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matters, even students behavior can be influenced by media. The materials for classroom
should be socially important, current and interesting that allow capturing students‘
attention, developing expertise in reflecting ideas, justifying their responses.
There are vast fields for teachers‘ creativity in the lessons development which can
be built up either on materials from different media and aimed at different skills
development or based on one newspaper article, interesting for discussion. Materials
can be proposed by the teacher or prepared by students as the home task. Special news
vocabulary and grammar can be pre-taught or being developed at the lesson. The
materials can be read, listened, viewed, discussed, worked out in small groups etc.
Students even may try to write their own newspaper articles, letters to the editor,
compose interview, create a newspaper. The activities might be about the headlines,
headline combinations, articles, categorizing articles, news flash, putting it back
together, exchanging the news, ranking articles, press conference, filling in the gaps,
news in brief, photographs, predicting photographs, famous faces, photo stories, moving
pictures, putting the picture in the story, advertisements, classifying adds, role-plays
ads, job interviews, horoscopes, problem page letters.
They can be used effectively with a wide range of levels from Elementary to
Advanced, either interpreting them or using them as they are. Some newspapers are
easy to read, easy to use. They are particularly suitable for mixed-ability classes,
depending on the activity. In planning a lesson using a newspaper, the teacher should
take into consideration the length of the article, paragraph, the complexity of the
language, the density of information, the subject-matter and content, the time available
and the level of the students.
But the most efficient and preferable source of information for students is
Internet. Internet is not merely a source of authentic material in English but also a
source of information about all sorts of topics we may want to discuss in the classroom.
Students should get some tips about the ways how to search the Internet, especially the
key words of research. Internet helps students and teachers to compare and classify
information, to induce and deduce ideas, to analyze errors, to abstract concepts, to
analyze perspectives, to gather information, to work in teams, etc. The Internet is an
excellent tool for locating the latest news not yet published.
Information on the Internet has three characteristics that distinguish it from
traditional classroom materials such as books, supplementary readings, videos and
films. The information on the Internet is extensive, dynamic and readily accessible.
Acknowledging these characteristics will provide a better understanding of the potential
as well as the challenges this new instructional tool offers to teachers.
Unlike most traditional forms of classroom materials, information on the Internet
exists in a medium that can be modified, revised or deleted with relative ease. Here lies
its dynamic nature. Information is obtained immediately, inexpensively and without a
great deal of effort. The extensive, dynamic and accessible nature of information on the
Internet presents new challenges to the learner. Without adequate tools and strategies,
students may become overloaded with information, unable to comprehend material
written at different levels of complexity or they may become disorientated in countless
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links. In order to assess and evaluate the information received through the Internet we
should focus our attention, think critically and attend to various types information.
КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Зимич Е.В. (Луганск)
Одно из основных направлений внешней политики Украины является
сближение с Европейским союзом, создание в Украине условий для гармоничного
развития демократического общества с использованием опыта европейских стран.
Реализация европейского выбора требует от современного специалиста в сфере
искусств не только узкой профессиональной квалификации, но и владения
европейскими языками, в частности английским.
В соответствии с требованиями Министерства образования и науки,
молодежи и спорта Украины целью обучения студентов творческих
специальностей является овладение английским языком как средством общения в
рамках избранной ими специальности. Данная цель определяет комплекс задач,
направленных на использование коммуникативного подхода в обучении
английскому языку.
Главными направлениями, определяющими коммуникативный подход к
обучению английскому языку в творческих ВУЗах, являются: влияние
концептуальных составляющих на содержание; отбор и организация учебного
языкового и речевого материала; моделирование в учебном процессе ситуаций
общения и способы формирования речевых навыков студентов; самоанализ и
управление учебной деятельностью на занятиях с преподавателем и в
самостоятельной работе. Речевая деятельность в качестве системы
рассматривается как неотъемлемая и составная часть профессиональной
деятельности специалиста в сфере культуры и искусств.
Вместе с тем, опыт обучения английскому языку студентов творческих
специальностей выявляет наличие проблем в формировании коммуникативных
навыков:
1. Студенты стесняются говорить на английском языке, боясь сделать
ошибки. Особенно это наблюдается на начальном этапе, так как они боятся
подвергнуть себя критике со стороны преподавателя и других студентов.
2. При парных (групповых) формах работы студенты часто переходят на
использование родного языка из-за трудного подбора лексикона в английском
языке.
3. У студентов нет достаточной информации по обсуждаемому вопросу и
на родном языке.
4. У студентов не хватает языковых и речевых средств для решения
поставленной задачи.
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Для разрешения проблем, связанных с обучением говорению
(монологической и диалогической речи), необходимо опираться на уже
сформированные лексические и грамматические навыки в рамках изучаемых тем.
Студентам необходимо знать и уметь использовать различные формы связи речи,
ее логического выстраивания с помощью речевых клише, союзов, вводных
структур, реплик реагирования. Большое значение имеет содержательная и
языковая ценность тренировочных упражнений, речевых ситуаций, а также
ролевых и деловых игр, на основе которых идет подготовка студентов умению
говорения.
Так, мотивация студента к профессиональному английскому общению
основывается на осознание им коммуникативных ценностей, пробуждении
интереса к осмыслению необходимости овладения коммуникативными
технологиями в профессиональном аспекте, определѐнной суммы знаний, умении
использовать эти знания в соответствии с условиями профессионального
общения. Перспективным является создание комплекса учебных материалов,
способствующих развитию коммуникативных навыков в процессе подготовки
конкурентно способного специалиста в сфере культуры и искусств.
РОЛЬ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Иванига А. В., Кузьмина В. С. (Харьков)
В современной методике обучения иностранным языкам проблеме
домашнего задания до сих пор не уделялось достаточного внимания. В то же
время никто не станет оспаривать важность и необходимость домашних заданий
при изучении иностранных языков. Вот только некоторые из положительных
моментов данного вида учебной деятельности.
Домашние задания:
 помогают студентам закрепить и усвоить материал, пройденный на
занятии;
 развивают навыки самостоятельной работы студентов;
 развивают рецептивные навыки, т.е. навыки чтения и письма (данные виды
учебной деятельности занимают много времени и не могут быть использованы на
занятии в достаточной степени;
 дают студентам возможность воспользоваться словарями и другой
справочной литературой, а также многообразием материалов, предлагаемых
интернетом;
 способствуют увеличению лингвистических и фактических знаний
студентов;
 повышают мотивацию студентов к изучению иностранных языков при
условии, что домашнее задание является интересным;
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 дают преподавателю возможность проводить постоянный и регулярный
мониторинг знаний студентов;
 обеспечивают непрерывное обучение;
 дают возможность выполнять те виды заданий, которые по разным
причинам не могут проводиться в аудитории.
Однако все эти вышеупомянутые преимущества могут стать реальностью
только в том случае, когда при составлении домашних заданий соблюдаются
определенные правила. Вот некоторые из них:
Домашнее задание не должно быть ни слишком трудным, ни слишком
легким. В первом случае выполнение задания займет слишком много времени, во
втором – может создать у студента впечатление, что он уже все знает по данной
теме и можно не напрягаться.
Студенты должны четко осознавать цель выполнения того или иного задания
(подготовка к контрольной работе, дискуссии, расширение активного словаря,
тренировка и закрепление изученного грамматического материала и т.д.)
Желательно, чтобы в домашнем задании комбинировались упражнения,
требующие «механической» работы (Open the brackets using the correct form, Fill in
the blanks with…) и задания с элементом творчества (сочинения, задания типа
«Complete the sentences / Answer the questions about yourself». На завершающем
этапе работы над какой-либо темой домашние задания могут заключаться в
подготовке к дискуссии, презентации, ролевой игре и т.д.
В наше время в связи с техническим прогрессом все большую роль в
обучении играет компьютер. С его помощью преподаватель может рассылать
студентам домашние задания, а при необходимости – давать студентам
индивидуальные задания, например, в том случае, когда студент пропустил
занятие по болезни или не справляется с изучаемым материалом. Преподаватель
может также проверять задания студентов, присланные ему по электронной почте
и давать свои комментарии по выполненному студентами заданию. Такая
«переписка» обычно очень нравится студентам и повышает их мотивацию к
овладению иностранным языком.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Darn S. Homework [Electronic resource] / Darn S. – Access :
http://www.teachingenglish.org.uk./print/329. 2. Painter L. Homework / L. Painter. –
Oxford : OUP Resource Books for Teachers, 2003.
КРЕАТИВНАЯ ПСИХО-БИОЭНЕРГЕТИКА
В ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Иванченко А.А. (Харьков)
Уже не подлежит сомнению вывод психологов, социологов, валеологов и
медиков о том, что самодетерминация, жизненная перспектива и психофизиологическая резистентность личности определяют имплицитную программу
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ее жизнедеятельности. Первичное формирование перспективных целей в жизни
осуществляется в поздне-подростковом/ранне-юношеском возрасте в период
получения школьного/высшего образования. Следовательно, образовательная
среда играет первостепенную роль в определении жизненных планов и выборе
стратегии их реализации. К сожалению, личностно ориентированная модель
образования остается масс-медийной декларацией. Переход на данную
образовательную парадигму в глобальном масштабе – вопрос чрезвычайно
сложный и долгий, но оставлять его вне поля зрения ученых просто недопустимо (в
связи с тенденцией к ухудшению психо-физиологического здоровья молодежи).
Поэтому задача создания креативонасыщенного образовательного пространства, в
русле которого лежит данное исследование, не теряет своей острой актуальности и
в наши дни. Цель данной работы: повышение психо-физиологической
резистентности и подключение природных биоэнергетических резервов студентов
для раскрытия креативности.
Психо-сомофизиологические показатели здоровья личности всецело зависят
от эмоционального состояния организма. Эмоции, существенно влияющие на
функционирование внутренних органов, в значительной степени руководят
поведенческими
реакциями
человека
и
его
мнемо-интеллектуальной
деятельностью. Психо-биоэнергетический потенциал, заложенный Природой в
каждом человеке, раскрывается, как правило, на уровне подсознания. Позитивные
эмоции создают внутреннюю установку на оптимизм и созидание, на стремление к
познанию и саморазвитию, что подтверждают также и наши результаты (период –
2000-2012 г.г.; испытуемые – школьники, студенты, служащие; возраст – 15-56 лет;
количество – 207 чел.): 1) (методика М.°Рокича «Ценностные ориентации») из 18
терминальных ценностей первую пятерку в рейтинге составили любовь, активная
жизнь, развитие, творчество, уверенность в себе, а из 18 инструментальных –
твердая
воля,
ответственность,
образованность,
рационализм,
жизнерадостность; 2) (методика «САН: самочувствие, активность, настроение») у
84-95% истыпуемых при самоактуализации и реализации намеченного
наблюдались
ощущения
радости,
удовлетворенности,
оптимизма,
работоспособности, энтузиазма; но выявлена также тенденция к
ненормированному режиму дня, непродуктивному засыпанию и ночному сну
(показатели 162 студентов, обучавшихся по разработанной нами методике психолингво-культурологического
включения
и
раскрытия
креативности).
Корреляционный анализ выявил положительную взаимосвязь между ценностями,
побуждающими к проявлению креативности личности, и психо-соматической
сбалансированностью организма (0,76 по Спирмену). Жизненные ценности
напрямую соотносятся с мотивами поведения и входят в структуру подсознания.
Педагогическая среда разного ранга (СШ, ВУЗ, т.д.) – это среда энергообмена,
осуществляемого с помощью энергетических меридианов внутри диады «педагогучащиеся». Ценностные ориентиры сторон диады выступают стартовым условием
эффективной энергоциркуляции для поддержания нормативных биоэнергетических
параметров организма. При этом, именно биоэнергетика педагога определяет
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создаваемую позитивную (негативную) тональность, имеющую долговременный
эффект. Еще лет 10 назад информация о психо-биоэнергетических возможностях
личности неправомерно фигурировала под рубрикой «эзотерика», несмотря на то,
что с 70-х лет ХХ века по настоящее время она находит экспериментальное
подтверждение в психологических, био-физических и медико-валеологических
исследованиях (В.М.°Инюшин, В.В.°Ярцев, О.М.°Кокун, М.С.°Гончаренко, др.).
Однако ни один учебный план не содержит дидактического курса по раскрытию
собственного
биоэнергетического
потенциала
личности,
чрезвычайно
необходимого для молодежи в наш стрессогенный век. Имеются лишь избранные
публикации и некоторые сведения в лекциях отдельных преподавателей.
Креативность
личности
как
динамическая
жизнеутверждающая
направленность зависит от еѐ ценностных ориентиров и раскрывается на уровне
подсознания во время реализации намеченных целей. Создается позитивный
психо-эмоциональный эффект, устраняющий помехи для нормальной
энергопроводимости по биоплазменным каналам, что особо ценно в
преподавательской деятельности.
КОМПЛЕКС ЗНАНЬ І ВМІНЬ У ФОРМУВАННІ ДИСКУРСИВНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Ізмайлова О.А. (Херсон)
Методика викладання іноземних мов побудована на основних компонентах
іншомовної комунікативної компетенції, серед яких дискурсивна компетенція
займає досить вагоме місце.
У науковій літературі ми знаходимо цілу низку визначень вітчизняних
вчених (І.О. Кучеренко, Н.П. Головіна), а також зарубіжних вчених
(L.F. Bachman, M. Canale, M. Swain, S. Moirand, Y. Simard), які широко або вузько
визначають сутність означеного поняття. Дискурсивна компетенція – це здатність
мовної особистості будувати й сприймати цілісні дискурси різних типів (усні і
писемні) відповідно до комунікативного наміру в межах конкретної ситуації
спілкування з урахуванням специфіки їх семантико-прагматичної і граматичної
організації на макро- і мікрорівні та взаємозв'язку екстралінгвістичних і
лінгвістичних компонентів. Наявність дискурсивної компетенції у студентів
передбачає їхні вміння створювати і сприймати різні типи дискурсів відповідно до
ситуації спілкування, а саме під час мовленнєвого акту дотримуватися параметрів
одного типу дискурсу або використовувати різні типи дискурсів у залежності від
зміни комунікативної ситуації. Володіння різними типами дискурсів рідною і, тим
більше, іноземною мовою, не можливе без спеціальної підготовки. Під час
вивчення іноземної мови навчальна аудиторія залишається основним місцем, де
використовуються дискурси, властиві іншій культурі. Саме там студент, який вивчає
іноземну мову, має можливість навчитися вибирати, залежно від ситуації,
відповідний дискурс і будувати свою промову не тільки правильно, але і по-різному,
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не використовуючи ідентичні лексичні одиниці і граматичні форми, не починаючи
своє висловлювання завжди однотипно, розмовляючи з представниками різних
соціальних груп, спілкуючись особисто або по телефону, на вулиці або в
помешканні, навіть якщо предмет розмови у всіх випадках однаковий [3].
З метою розв'язання низки практичних завдань методики у структурі
дискурсивної компетенції виокремлюємо комплекс відповідних знань і вмінь, а
саме:
– лінгвістичні знання про організацію дискурсу на макрорівні (схеми
побудови тексту у зв'язку з екстралінгвістичними параметрами) і мікрорівні
(знання семантико-синтаксичної організації різних типів дискурсу);
– екстралінгвістичні знання про види ситуацій, контекстів та інші елементи
побудови дискурсу.
Беручи до уваги специфіку роботи зі студентами мовних спеціальностей,
було вирішено включити у зміст навчання такі знання про дискурс, які б сприяли
формуванню у їхній свідомості концепту означеного поняття. На нашу думку, це
знання основних ознак і категорій дискурсу; загальної структури і природи
дискурсу; семантико-прагматичної організації різних типів дискурсу.
На підставі набутих знань у студентів формуються вміння:
– виділяти лінгвістичні та екстралінгвістичні параметри дискурсу,
встановлювати
й
усвідомлювати
взаємозв'язок
мовних
засобів
з
екстралінгвістичними аспектами комунікації;
– вибирати тип дискурсу;
– розпізнавати і вживати ключові маркери різних типів дискурсів;
– будувати і сприймати цілісні дискурси з урахуванням екстралінгвістичних
параметрів ситуації та особливостей їх семантико-прагматичної і граматичної
організації.
Отже, комплекс знань і вмінь відіграє значущу роль у формуванні
дискурсивної компетенції студентів мовних спеціальностей, забезпечує розвиток
мовної особистості, для якої вміння будувати цілісні висловлювання, дискурси,
кваліфіковано діяти у різних ситуаціях спілкування – один з найголовніших
параметрів її освіченості.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Головина Н.П. Формирование дискурсивной компетенции у учащихся старших
классов в процессе обучения репродукции и продукции иноязычных текстов (школа
с углубленным изучением английского языка) / Н.П. Головина // Автореферат
дис. …канд. пед. наук: 13.00.02 /Российский гос. пед. ун-т. им. А.И. Герцена. –
Санкт-Петербург. 2004. – 23 с. 2. Кучеренко О.И. Чему обучать: тексту или
дискурсу / И.О. Кучеренко // Новые технологии коммуникативного обучения
иностранному языку: Сб. научн. тр. – М.: МГЛУ. – 2000. – Вып. 449. – С. 84 – 89. 3.
Шевченко І.С. Проблеми типології дискурсу. Дискурс як когнітивнокомунікативний феномен / І.С. Шевченко, О.І. Морозова – Харків: Константа,
2005. – 354с.
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ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОГО КУРСУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
“GOINGFORDEGREE. PROFESSIONAL ENGLISH FOR STUDENTS OF
LINGUISTICS”
Квасова О.Г. (Київ)
У контексті інтеграції України до європейського освітнього простору та
пов‘язаного з цим запровадженням освітньої кваліфікації «магістр» дуже гостро
встає питання змісту, методів та організації навчання на старшому ступені вищої,
зокрема, мовної школи. Проголошена у країні орієнтація на європейські
стандарти володіння іноземними мовами – Загальноєвропейські рекомендації з
мовної освіти, Європейський мовний портфель для філологів, Європейський
портфель для майбутніх учителів – вимагає втілення зазначених у цих документах
положень/принципів. З одного боку, це – визначення кінцевого рівня володіння
ІМ, який для випускників магістратури дорівнює С1-С2, з іншого, це – наголос на
необхідності формування професійно орієнтованої комунікативної компетенції
майбутніх фахівців – викладачів і філологів-дослідників.
Вітчизняними методистами накопичений досить великий досвід організації
професійно спрямованої іншомовної освіти фахівців немовних напрямків.
Завдання створення професійно орієнтованого навчального посібника для
завершального етапу підготовки фахівців з іноземної філології, однак, ще не
порушувалось або не знайшло запровадження у загально національну практику.
Зазначену прогалину покликанийзаповнитипосібник, щопропонується.
Згідно з Програмою з англійської мови для студентів для
університетів/інститутів (п‘ятирічний курс навчання) (2001), він спрямований на
формування таких вагомих професійно орієнтованих умінь як уміння читати
спеціалізовані статтіі критично оцінювати їх з метою подальшого використання у
власній викладацькій та дослідницькій роботі; вільно та ефективно висловлювати
думки під час обговорювання фахової інформації, отриманої через читання або
аудіювання; робити усні академічні презентації належної структури та стилю;
продукувати різні типи академічних писемних текстів (мотиваційний лист,
обґрунтування теми дослідження, реферат наукової статті, скорочений текст
усного виступу на конференції); користуватися різноманітними довідковими
засобами задля виконання власних проектів/досліджень.
Зміст, структура посібника, а також методи/прийоми роботи, запропоновані
для оволодіння навчальним матеріалом, підпорядковані його основному
принципу, а саме – розвивати уміння у професійно орієнтованих читанні,
аудіюванні, говорінні та письмі через виконання завдань, спрямованих на
розвиток студента як фахівця з іноземної філології. Реалізація цього принципу
передбачає, передусім, підпорядкованість відбору навчальних матеріалів меті
слугувати водночас і інформативною базою для набуття фахових знань і основою
для розвитку професійно орієнтованих умінь.Концептуальне значення мають
також підтримка раціонального співвідношення самостійної та групової роботи,
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прозора і колегіальна оцінка успішності навчання при вагомій ролі тестового
модульного контролю, використання новітніх технічних засобів навчання.
Дотримання до зазначених принципів, за задумом автора, має сприяти розвитку у
випускників самостійності і навчальної автономії.
Найвагомішою відмінною рисою посібника є те, що, працюючи за ним,поряд
з поглибленням фахових знань з прикладної лінгвістики та лінгводидактики та
формуванням необхідних комунікативних компетенцій, студенти магістратури
мають змогу розвивати свої уміння рефлексії, само- і взаємооцінки, планувати
роботу із вдосконалення набутого. Зазначені уміння можна вважати
найнеобхіднішими для фахівця майбутнього з огляду на концепцію навчання
протягом усього життя (life-longlearning), яка вже панує у європейській та
світовій освіті та набуває все більшого значення на вітчизняних теренах.
ПРОБЛЕМНІ СИТУАЦІЇ ПРИ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Кобзар О. І., Лєшньова Н. О. (Харків)
На сучасному етапі проблеми підвищення ефективності, пошук нових форм
і методів, розробка оптимальних прийомів навчання іноземної мови виступають
на перший план, і вирішення цих задач набуває особливого значення.
При цьому дуже важливо приділяти увагу засобам активізації пізнавальної
діяльності студентів, формуванню їх пізнавальної самостійності, що сприяє
підготовці фахівців, здатних самостійно накопичувати знання, приймати творчі
рішення, підвищувати рівень самоосвіти.
Створювати на заняттях умови для формування творчого мислення, навчити
студентів самостійно аналізувати мовні явища та робити висновки – такі зараз
основні задачі з удосконалення методики викладання іноземних мов. Велику роль
у вирішенні цих задач грає впровадження до навчального процесу елементів
проблемного навчання [1, с. 109].
Слід відзначити загальну закономірність активізації пізнавальної діяльності
студентів: напруження інтелектуальних сил, викликане проблемними завданнями,
яке народжується у зіткненні з труднощами в розумінні та осмисленні нового
факту чи поняття і характеризується наявністю проблемної ситуації, високого
інтересу студентів до теми, їх емоційного настрію та вольового зусилля [4, с. 13].
У процесі самостійного пошуку шляхів вирішення проблем студенти, аналізуючи,
порівнюючи, узагальнюючи фактичний матеріал, самі одержують з нього нову
інформацію [4, с. 18]. В результаті у студентів розвиваються увага, творча уява,
здогадка, формуються навички розумових операцій та здатність відкривати нові
знання й знаходити нові засоби дій шляхом висування гіпотез та їх обґрунтування
[4, с. 20].
Мета проблемного навчання – засвоєння не лише результатів наукового
пізнання, але й самого процесу одержання цих результатів, формування
пізнавальної самостійності студентів та розвиток їх творчих здібностей [4, с. 20].
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Одною з переваг проблемного навчання є й те, що, вирішуючи проблему,
студент не нехтує раніш здобутими знаннями, а миттєво знаходить їх у скрині
свого мозку [5, с. 89].
Оскільки мислення починається при зіткненні людини з проблемою, основу
проблемного навчання складають систематично та навмисно створювані
викладачем проблемні ситуації [4, с. 30]. Ядром проблемної ситуації повинно
бути протиріччя [4, с. 48]. Основними джерелами проблемності при навчанні
граматики англійської мови є такі типові протиріччя, які повинні бути вирішені в
результаті взаємодії викладача та студентів і які створюють мисленнєву базу
активного пізнання [2, с. 39 – 40]: а) протиріччя між старими знаннями та новими
фактами; б) між рівнями знань; в) між поглядами студентів; г) між науковими та
практичними знаннями.
На основі правил створення проблемних ситуацій, керування процесом
засвоєння у проблемній ситуації [3] нами розроблена система проблемних
ситуацій, які доцільно використовувати під час навчання студентів граматики
англійської мови. Махмутов М. І. [4] відображує основні шляхи створення
проблемних ситуацій. Ми розглянемо деякі з них, що найчастіше використовуємо
у навчальному процесі.
1. Спонукання студентів до теоретичного пояснення явищ, фактів. Це
викликає пошукову діяльність студентів і призводить до активного засвоєння
нових знань. Наприклад, при вивченні Participle I у функції обставини перед
студентами ми ставимо задачу – пояснити причину використання різних форм
Participle I (перфектної та неперфектної):
2. Використання учбових ситуацій, які виникають під час виконання
студентами практичних завдань на занятті чи вдома, коли вони працюють
самостійно. Проблемні ситуації в цьому випадку виникають під час спроби
студента самостійно досягти поставленої перед ним практичної мети. Наприклад,
вивчаючи кількісні числівники, студенти засвоїли, що у словосполученнях типу
―three million people‖ числівник ―million‖ не має закінчення –s, але вдома, читаючи
тексти самостійно, вони зустрічають словосполучення ―millions of people‖, в
якому слово ―million‖ має закінчення – s. В результаті аналізу цієї ситуації
студенти самі формулюють проблему.
3. Спонукання студентів до аналізу фактів та явищ, які породжують
протиріччя між їх уявленнями та науковими поняттями про ці факти. Це можна
проілюструвати таким прикладом, коли в підрядному реченні часу замість
майбутнього використовується теперішній час, на відміну від підрядних
додаткових речень.
4. Спонукання студентів до порівняння та протиставлення фактів та явищ, в
результаті яких виникла проблемна ситуація. Наприклад, під час вивчення часів
дієслова доцільно порівняти використання часів Present Indefinite – Present
Continuous, Past Indefinite – Present Perfect та ін.
5. Спонукання студентів до узагальнення нових фактів. Студенти
одержують завдання – розглянути деякі факти та явища, які зустрічаються в
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новому для них матеріалі, порівняти їх з відомими та самостійно зробити
узагальнення. У цьому випадку виникає проблемна ситуація, тому що порівняння
виказує особливі якості нових фактів. Наприклад, під час вивчення герундія
доцільно запропонувати студентам для порівняння речення з герундієм та
іменником, який походить від дієслова, а також атрибутивні сполучення, в яких
препозитивне означення виражене герундієм та Participle I.
Розглядаючи переваги проблемного навчання, ми не можемо не відзначити
його роль у підвищенні мотивації навчання, оскільки при вирішенні проблемної
ситуації виникає пізнавальний інтерес, який вважається сильним мотивом
навчання. Під час навчання найчастіше викликають здивування у студента та
ставлять його у проблемну ситуацію такі елементи, як новизна інформації,
незвичайність, несподіваність, дивовижність, розбіжність з його колишніми
уявленнями.
Досвід нашої багаторічної роботи з використання проблемних ситуацій у
навчальному процесі показує, що вони є могутнім засобом формування у
студентів навичок самостійного здобування знань, що необхідно для сучасного
фахівця.
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ВІДБІР НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Ковальова А.В. (Харків)
Науково-технічний прогрес, непереривне зростання обсягів інформації у
сучасному світі, інтеграція України в європейський освітній простір потребують
підготовки кваліфікованих конкурентоспроможних фахівців з високим рівням
знання іноземних мов та іноземної мови професійного спрямування зокрема.
Складовими іншомовної професійної компетенції студентів немовних ВНЗ
вважають професійну комунікативно-мовленнєву та лексичну компетенції.
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Професійна комунікативно-мовленнєва компетенція відноситься до
продуктивних видів діяльності та формується за допомогою комунікативного та
діяльнісного підходів до навчання з використанням інтерактивних технологій.
Виконуючи мовні завдання, студенти виконують дії інтеракції, продукції, рецепції
або медитації, чи їх комбінації. Процес формування лексичної компетенції має
бути максимально наближеним до реальної професійної діяльності фахівця.
Відбір іншомовного галузевого навчального матеріалу, термінологічної
лексики, автентичних текстів за фахом займає важливе місце у процесі
формування професійної іншомовної компетенції студентів. Основні стратегії
відбору лексики, згідно з Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти,
включають урахування професійних потреб при відборі ключових термінів у
галузевих тематичних сферах.
Автентичні фахові тексти задовольняють інформаційно-пізнавальні потреби
студентів, стимулюють навчальну комунікативно-мовленнєву взаємодію на
професійну тематику, доповнюють знання з фаху. Автентичні матеріали, взяті з
реального життя (публікації результатів теоретичних і експериментальних
досліджень, матеріали наукових конференцій, статті у періодичних фахових
виданнях чи у мережі Інтернет) є зразками наукової прози, моделлю викладу
основних теоретичних понять засобами іноземної мови, джерелом словникового
запасу та прикладом вживання вузькоспеціалізованої термінологічної лексики.
Провідними критеріями відбору фахових автентичних текстів більшість
науковців вважають критерій змісту (цінність тексту як навчального матеріалу
для читання та розуміння інформації), мовні критерії (аналіз кількісних і якісних
характеристик одиниць галузевої лексики, її граматичного та стилістичного
оформлення) та кількісні критерії (визначення масиву текстів для репрезентації
достатнього діапазону термінів відповідного профілю). До критеріїв відбору
фахових текстів деякі дослідники відносять: ситуативність, ілюстративність,
доступність, пізнавальну, методичну та лінгвістичну цінність.
Критерії відбору фахової іншомовної лексики лежать у площині цілей
професійно орієнтованого навчання іноземним мовам та формування лексичної
компетенції. Критеріями
відбору фахової лексики з автентичних джерел
визначено критерії професійної спрямованості, адекватності, частотності,
практичної необхідності, тематичності, тощо. Критеріями відбору інші вважають
семантичну та комунікативну цінність, словотвірну здатність, сполучуваність,
стилістичну диференційованість. Принципами відбору професійної лексики
визначають системність, нормативність, функціональну значущість, частотність,
навчально-методичну та комунікативну цінність тощо.
Формування професійної іншомовної компетенції студентів за допомогою
якісно відібраного галузевого навчального матеріалу та плавного переходу від
набуття лексичних мовленнєвих умінь до процесу професійно орієнтованої
комунікації відповідатиме сучасним вимогам. Стратегії відбору фахового
навчального матеріалу потребують постійного удосконалення у співпраці мовних
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та галузевих кафедр ВНЗ з визначення тематики навчання іноземної мови
професійного спрямування.
ДОСВІД РОЗРОБКИ ПОСІБНИКА З УСНОЇ ПРАКТИКИ
Козирь А.І. (Харків)
Навчання іноземної мови передбачає навчання не лише іншомовного
спілкування, але й формування на межі культур особистості, готової до
міжкультурного спілкування. Це означає, що заняття з іноземної мови має бути
спрямоване на усвідомлення студентами спільних та відмінних рис у рідній та
іншомовних культурах і на підготовку студентів до участі у діалозі культур, який
передбачає сформованість комунікативної компетенції.
Для того щоб студенти безпосередньо від своїх думок переходили до
іншомовного їхнього оформлення, потрібно спонукати їх говорити про те, про що
вони можуть сказати, маючи на увазі знов-таки вже засвоєні ними або тільки
попередньо пояснені, але ще не засвоєні, іншомовні слова й граматичні
конструкції.
Виконання вправ є основним інструментом у формуванні та закріпленні
навичок усного мовлення, а відтак, у формуванні комунікативної компетенції
студента. Навчальні матеріали спрямовані на розвиток навичок усного мовлення з
опорою на знання, отримані протягом попередніх курсів навчання, і в результаті
оволодіння новою лексикою, граматичними структурами та зразками мовлення на
основі зв‘язного художнього тексту.
Принцип формування завдань, який ми застосовували під час підготовки
навчальних матеріалів,  поступове збільшення рівня складності.
Роботу над мовним матеріалом окремого уроку підручника ми розбили на 2
етапи (по 2 заняття на кожен):
1) поглиблена робота над засвоєнням зразків мовлення, розширення
словникового запасу студентів на основі художнього тексту;
2) розвиток навичок усного мовлення студентів, а саме: формування умінь
застосовувати засвоєний лексичний та граматичний матеріал на практиці в умовах
безпосередньої комунікації.
З метою розвитку навичок усного мовлення вважаємо за доцільне
використовувати вправи умовно-комунікативного типу (у яких передбачаються
мовленнєві дії студентів у ситуативних умовах) на стадії підготовки до прийняття
тексту та вправи комунікативного типу, які власне й мають на меті розвиток
комунікативних здібностей студентів. На першому занятті відбувається робота
над засвоєнням зразків мовлення, розширення словникового запасу студентів,
робота з текстом. Перед початком роботи із текстом пропонуємо цикл вправ,
спрямованих на автоматизацію вживання зразків мовлення. Пропоновані вправи
мають на меті розширити активний словниковий запас студентів, довести до рівня
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автоматизованого вживання лексико-граматичні конструкції англійської мови,
навчити студентів вживати подані зразки в своєму мовленні. Друге заняття на
закріплення лексичних одиниць та формування комунікативних навичок з опорою
на прочитаний текст. Лексичні одиниці студенти опрацьовують, на аудиторному
занятті відбувається перевірка правильності засвоєння значення слів, формуються
уміння вживати вивчену лексику відповідно до комунікативних ситуацій.
Наступне заняття має на меті подальше закріплення активної лексики в умовах
комунікативної ситуації. Основна увага концентрується на завданнях умовнокомунікативного типу та комунікативного типу, у яких необхідно пояснити
прислів‘я (побудова зв‘язного тексту), відтворити ситуацію спілкування (скласти
діалог). Четверте та заключне заняття запропонованого циклу має на меті
перевірити рівень засвоєння лексичних одиниць з активного словника
студентами, а також пропонує студентам застосувати отримані знання на
практиці, виконуючи творчі завдання. Творчі завдання найбільш точно
дозволяють перевірити рівень засвоєння студентами лексичного матеріалу та
сформованості комунікативних умінь, адже в процесі творчого виконання роботи
студент має самостійно оформлювати свої думки засобами іноземної мови без
опори на шаблон. Завдання виконуються аудиторії як підсумкова тестова робота.
МОДЕЛИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ В ПРОЦЕССЕ
ОБУЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Колмогорова А.В. (Новокузнецк, Россия)
В методике обучения ИЯ традиционно уделяется большое внимание роли
учителя/преподавателя в образовательном процессе. Взаимодействие учителя и
ученика является основой педагогической коммуникации в обучении ИЯ. Однако
модели данного взаимодействия могут существенно отличаться в зависимости от
целого ряда психологических, педагогических, социальных факторов.
В коммуникативно-образовательном пространстве выделяют четыре
основные модели педагогической коммуникации [2, с. 95]: 1) иерархическая
(линейная) модель характеризуется однонаправленностью передачи сообщений и
информационным неравенством еѐ участников; 2) горизонтальная (параллельная)
модель основана на параллельном обмене информацией, своеобразном
коммуникативно-информационном равноправии; 3) интерактивная (круговая)
модель представляет собой систему двусторонней связи, внутри которой
складывается
информационно-коммуникационная
взаимозависимость;
4) резонансная модель обеспечивает информационную сопричастность,
одновременный и равный доступ к информации всех участников коммуникации.
Одним из факторов, определяющих доминантный характер той или иной
модели в определѐнный период развития общества и эволюции системы
образования, является характер образовательной среды. На сегодняшний момент
процесс обучения ИЯ оказывается всѐ в большей степени «погружѐнным» в
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информационно-образовательную среду ‒ систему инструментальных средств и
ресурсов, обеспечивающих условия для реализации образовательной
деятельности на основе информационно-коммуникационных технологий. Одной
из наиболее популярных и широко распространѐнных разновидностей подобных
технологий являются Интернет-технологии – совокупность форм, методов,
способов, приѐмов обучения ИЯ с использованием ресурсов сети Интернет и
социальных сервисов [3, с. 12]. В частности, при обучении французскому языку
как иностранному широко используются так называемые технологии TICE
(Technologies de l‘Information et de la Communication pour l‘Education), которые
объединяют в себе электронные приложения, созданные и используемые для того,
чтобы создавать, классифицировать, совмещать, находить и читать электронные
документы в целях обучения ИЯ [4]: блоги, квесты, чаты, форумы, серверы
подкастов, серверы видеороликов, странички вики и т.д.
Работая в контексте данных технологий, преподаватель ИЯ не может более
выполнять роль источника знания, поскольку содержание обучения - языковой и
речевой материал, «лингвистическая» информация, элементы «языковой культуры»;
предметное содержание, передаваемое с помощью этих единиц в рамках темы,
применительно к ситуации общения – становится доступно всем обучающимся
посредством электронного ресурса. Соответственно, преподаватель ИЯ примеряет
совершенно иную роль – роль советчика, гида, интерпретатора, сопровождающего в
индивидуальном
образовательном
маршруте
каждого
обучающегося.
Следовательно, в рамках перечисленных выше моделей педагогической
коммуникации, наиболее адекватной для сложившейся образовательной ситуации
оказываются последние две – интерактивная и резонансная.
ЛИТЕРАТУРА:
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образовании. Термины и определения. 2. Колесникова И.А. Коммуникативная
деятельность педагога / И.А.Колесникова. – М.: ИЦ «Академия», 2007. – 326 с.
3. Сысоев В.П. Методика обучения ИЯ с использованием новых информационнокоммуникационных Интернет-технологий: учебно-методическое пособие /
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ДО ПИТАННЯ ПРО МОДЕЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ КУРСУ ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ
МОВИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Колода С.О. (Горлівка)
Необхідність включення предмету «Друга іноземна мова» в плани
загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ) України підтверджена соціальним
запитом суспільства, умовами сучасного розвитку держави та суттєвими змінами
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у вітчизняній мовній освітні. Згідно до Наказу МОНмолодьспорт України № 409
«Про затвердження Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних
закладів ІІ ступеня» обов‘язковим є впровадження вивчення другої іноземної
мови (ІМ2) у всіх типах ЗНЗ (починаючи з 2013 – 2014 навч. року). Проте наразі
залишається актуальним питання про термін початку навчання ІМ2, а також
місце предмету «Друга іноземна мова» в навчальних планах ЗНЗ.
І. Л. Бім відмічає, що курс ІМ2 може виступати як обов‘язковий в основній
школі, як обов‘язковий курс за вибором у старшій профільній школі, як
факультативний курс [2]. При цьому термін початку навчання французької мови
як ІМ2 та тривалість курсу можуть бути різними.
Представимо можливі моделі організації курсу французької мови у таблиці:
Моделі організації курсу ІМ2 в загальноосвітній школі
Можливий рівень
Початок
Тривалість
Вид курсу
володіння
навчання
навчання
мовою*
обов‘язковий
5 кл.
5 – 7 років
В1+
обов‘язковий
7 кл.
3 – 5 років
В1/В1+
за вибором
8/10 кл.
2 роки
А2+/В1
факультативний
5 – 8 кл.
залежності від
А2+/В2
початку навчання
*Під рівнем володіння мовою ми розуміємо ступінь володіння ІМ з точки
зору ефективності процесу реального спілкування. Рівень володіння мовою
визначено у відповідності до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
При ранньому навчанні ІМ1 та в школах з поглибленим вивченням ІМ
початок навчання ІМ2 може варіюватись від місцевих умов, а саме: з третього
класу, з четвертого або п‘ятого класів, або паралельне вивчення двох ІМ з
першого класу. Наразі мова не йде про білінгвальні школи, де обов‘язковим є
вивчення двох ІМ та викладання деяких предметів ІМ.
Обираючи будь-яку модель навчання слід звернути увагу на те, що зміст
навчання ІМ2 характеризується рівнєвою відповідністю. Саме тому важливо
усвідомити мету навчання ІМ2 та визначити кінцевий рівень володіння ІМ учнями.
Деякі автори розглядаючи питання навчання ІМ2 основним визнають питання
організації навчання. Зокрема, у ході науково-дослідної роботи, яка була проведена
науково-методичною лабораторією при П‘ятигорському державному лінгвістичному
університеті (керівник лабораторії – доктор пед. наук, професор М.В. Баришніков)
були апробовані різні варіанти курсу французької мови як ІМ2 з урахуванням того,
що ІМ1 починає вивчатись на різних етапах навчання. Дослідники пропонуються
три варіанти організації навчання ІМ2 для різних типів ЗНЗ:
1)
з 5 по 9 класи у – разі початку навчання ІМ1 з 1 або 2 класу;
2)
з 7 по 9/11 класи – у разі початку навчання ІМ1 в 5 класі;
3)
з 10 по 11 класи (в старшій профільній школі).
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Автори також пропонують рекомендовану кількість годин для кожного з
варіантів організації навчання ІМ2. Вони зазначають, що в результаті проведеної
роботи встановлено, що найбільш ефективною та дієвою є наступна модель:
 початок навчання ІМ2 – 8 клас; тривалість навчання – 4 роки; загальність
трудомісткість чотирирічного курсу навчання ІМ2 складає 315 годин;
інтенсивність навчання: перший рік – 3 години/тиждень; другий рік –
2 години/тиждень; третій рік – 2 години/тиждень; четвертий рік –
2 години/тиждень.
Це не великий, але як демонструє практика достатній для реалізації
реальних цілей навчання, курс ІМ2 у ЗНЗ [1, с. 14 – 15].
Питання про кількість годин вивчення ІМ2, як загальну так і тижневу, є
достатньо складним та спірним. Реальність шкільного життя зобов‘язує
враховувати об‘єктивні можливості базового навчального плану. Тому,
визначаючи кількість годин для курсу ІМ2, в першу чергу важливо визначити
мінімальний (необхідний та достатній) об‘єм такого курсу. Цікавим нам здається
звернення до міжнародного досвіду: Англія – 245 годин, Фінляндія – 288 годин,
Німеччина – 368 годин, Угорщина – 268 годин, Шотландія – 360 годин [3].
Таким чином, визначення можливих моделей організації курсу вивчення
ІМ2 у ЗНЗ України поки що, на наш погляд, залишається дискурсивним та
повинно обговорюватись в освітянських та наукових колах, що дасть можливість
визначити найкращі підходи до його впровадження.
ЛІТЕРАТУРА:
1.Барышников Н.В. Методика обучения второму иностранному языку в школе/
Н.В. Барышников. – М.: Просвещение, 2003. – 159 с. 2. Бим И.Л. Концепция
обучения второму иностранному языку (немецкому на базе английского) /
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DEVELOPING ELLs’ READING TECHNIQUES
Kornytska D. (Kharkiv)
When we read in our first language, we deploy a variety of reading techniques
depending on the nature of the text that we are reading. This means we do not read a bus
timetable in the same way that we read a question in an exam we are sitting. When we
read a bus timetable, our eyes scan the text in order to find an appropriate departure or
arrival time, while we are likely to read the exam question in great detail to ensure that
we have understood and interpreted it correctly. Typically, native speakers deploy
different reading techniques when they approach texts. Non-native speakers (e.g.
English language learners/ELL) do not do this as a conscious process. When people
read in a language that is not their first language, they often forget to use appropriate
language skills and will read all the texts in a great deal of detail. They are also likely to
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overuse bilingual dictionaries, pausing in their reading every time they find a word they
do not understand. Many learners approach reading texts expecting to read them slowly
and thoroughly and to stop only when they have understood every word. Clearly, there
is value in this as a way of improving their vocabulary and their understanding of
grammar, but this kind of approach does not necessarily make language learners into
better readers, because this plodding, word-by-word approach is not the way we most
often do our reading in everyday life. In order to improve learners‘ reading skills, first
teachers need to raise their awareness that it is not always essential to understand every
word, and that practising different reading techniques may prove beneficial to learners.
Nowadays the most frequent reading techniques are as follows [3, p. 184 – 191]:
Fast reading for the overall idea of a text
A teacher asks a general question about the main idea of a text
SKIMMING/
GIST READING and learners attempt to find the answer rather quickly, without
reading every word of the passage. ‗Speed reading‘ through
some portions of the text enables learners to get the key topic,
main idea and overall theme. Skimming is very similar to
browsing through a book at the bookstall before buying it to see
whether the book caters to our interests or not.
Fast reading for a specific piece of information (e.g. names,
facts, numbers, dates, etc.)
SCANNING
Although scanning is involved with details of a text, the way
that a reader finds those details involves processing the whole
text, moving his/her eyes quickly over the whole page,
searching for key words or clues from the textual layout and the
content that will enable him/her to focus on smaller sections of
the text he/she is likely to get answers from.
Reading a text (usually a short one) closely and carefully
with the intention of gaining an understanding of as much
detail as possible
A lot of classroom work with coursebooks often deals with
INTENSIVE
intensive reading, involving going back over the same text a
READING
number of times to find more and more in it, making sure that
the text has been correctly interpreted. Intensive reading is not
the way we would typically read a chapter from a novel or a
magazine article, although, in classrooms, it is often how
students are asked to process such material. Furthermore,
intensive reading often involves ‗reading to infer‘ when
learners are asked to find out the author‘s implicit message in
the text.
Fluent reading (often of longer texts) for pleasure and
general understanding, but without such careful attention
to the details
Fluent reading means that when a reader doesn‘t understand
EXTENSIVE
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some words or smaller sections, he/she usually just keeps on
reading, maybe only coming back when there has been a major
breakdown in the understanding. There is a great deal of
evidence that extensive reading has a powerful impact on
language learning. The more someone reads, the more items of
vocabulary and grammar he/she picks up from the text, often
without realizing it, and this widening language knowledge
seems to increase their overall linguistic confidence, which then
influences and might improve other language skills too (though
this is probably true when the material that learners read is both
appropriate for their level and relevant for them).
Taking into account that teachers usually lack time to dedicate several lessons
practising each reading technique, several techniques can be used at the same time
exploiting a certain text. For example, skimming (which should be timed) can be
considered as a pre-reading exercise to get a global gist or summary of a text. The tasks
helpful in developing this are asking for the title of the passage or topic sentence of the
paragraph. At this stage visual aids (e.g. pictures, photos, graphs, models, etc) may help
to make reading comprehension much easier. Skimming helps to encourage a higher
level activity – intensive reading (while employing this technique, learners should be
encouraged to use monolingual dictionaries). The classroom reading should be extended
further (extensive reading): the learners should be motivated to read for pleasure beyond
the prescribed coursebooks. For the achievement of this aim teachers can take
advantage of eBooks (electronic readers), whose popularity has grown over the last
several years and is continuing to grow rapidly as more and more eBooks become
available.
Most of the reading which prevails in the classroom is loud reading, while silent
reading, a very important technique, is being neglected. Learners should be encouraged
to develop the ability to read on their own. There are certain faults of reading silently
which an efficient teacher should try to avoid in learners. They are pointing at words
with finger, pen or pencil; moving head from side to side; vocalisation (mouthing the
words loudly) or sub-vocalisation (pronouncing the words mentally) and regression
(going back to the words) [2, p. 72-78]. Silent reading can become an alternative to
reading aloud round the class which nowadays tends to have only limited usefulness (if
considered as activities designed for learners to master correct pronunciation, accent,
stress, pauses and intonation patterns of the language), can be tedious and may actually
interfere with the successful understanding of a text [4, p. 78-84].
Many learners seem to believe that in order to study well one must read slowly
and it is very important that this belief be undermined. It should be concern of every
teacher to foster general reading speed in learners. Fluent silent reading is especially
necessary for anyone who has ventured to get any kind of higher education, and it is
obvious that the effort to do this should be made. Teachers must aim at developing
learners‘ reading skills to help them get the message of a text effectively and rapidly,
employing the most appropriate reading technique, resulting in better reading
READING
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comprehension. Developing different reading techniques, learners acquire the skills not
only to guess the meaning of an unfamiliar word from the context but also to understand
the relation between sentences/paragraphs with the help of cohesive devices, and thus to
find out both the explicit and implicit messages. Being able to read between and beyond
the lines, learners can critically evaluate the statements made by the author and express
their opinion on the author‘s attitudes and bias based on the textual evidence, taking into
consideration their own experience and conception of reality. Until learners make some
kind of evaluation of the text they have read, they cannot be said to have fully
comprehended it [1, p. 85-115].
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МЕТОДИЧНІ ЗАВДАННЯ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
НАВЧАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ АДАПТАЦІЇ
Коробова Ю.В. (Харків)
Основна частина вимог до мовленнєвого компоненту професійної
підготовки майбутніх учителів АМ повинна бути визначена пріоритетними
напрямками методичної діяльності вчителя АМ. Під час навчання мовленнєвої
адаптації необхідно відшукувати методичні резерви предметного змісту,
використовувати професійно орієнтоване опрацювання навчального матеріалу та
залучати студентів до створення власного процесу навчання.
Дослідниками розглянуті деякі аспекти професіоналізації практичних занять
з ІМ. По-перше, професіоналізація занять з ІМ пов'язується з необхідністю
формування професійно-методичних умінь мовленнєвої взаємодії шляхом
вирішення методичних завдань [1]. По-друге, розроблена методика проведення
занять з практики АМ з використанням навчально-професійних задач [3].
У моделі використання методичних завдань або навчально-професійних
задач втілений один із головних принципів навчання мовленнєвої адаптації –
принцип моделювання професійної діяльності або функціональності. Він
передбачає моделювання змісту та структури педагогічної діяльності й
здійснюється шляхом введення до навчального процесу професійно орієнтованих
завдань, що розуміються як певні цілеспрямовані дії, виконання яких індивід
уважає необхідним з метою досягнення певного результату у контексті
професійно значущої проблеми, яку слід розв‘язати [2, с. 278]. Головною вимогою
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до цих завдань є охоплення основних типових професійних дій учителя ІМ
(планування, організація та проведення уроків).
У сучасній науці не існує остаточного визначення поняття «методичне
завдання». Термін ототожнюється з терміном «модель методичної задачі» та
визначається як типова проблемна ситуація, що моделює процес навчання ІМ,
вирішення якої можливо за умови її аналізу, співвідношення даного та шуканого,
використання відповідних знань [1, с. 131]. Окремі методисти використовують
термін «навчально-професійна задача», що позначає завдання пошукового
характеру, за допомогою якого на практичних заняттях з АМ моделюються
суттєві сторони діяльності вчителя, завдяки чому стимулюється професійна
мотивація студентів і створюються умови для набуття ними синтезу володіння
мовою та вміння навчати інших [3, с. 40]. Ми поділяємо точку зору, що методичне
завдання – це завдання, виконання якого передбачає моделювання майбутньої
професійної діяльності вчителя та зумовлює аналітико-синтетичну діяльність і
мовленнєво-розумову активність студентів [4, с. 69].
Виокремлюються наступні критерії класифікації методичних завдань:
1) рівень керованості; 2) наявність ігрового компонента; 3) спосіб організації;
4) наявність опор; 5) місце виконання.
Під час навчання майбутніх учителів АМ мовленнєвої адаптації потрібно
дотримуватися принципів конструювання методичних завдань (професійної
спрямованості, дидактичної доцільності, варіативності умов, діяльнісного
принципу) та вимог щодо їх використання (адекватність загальній та проміжній
цілям підготовки вчителя АМ, адекватність діям щодо вирішення навчальнопрофесійних задач, оптимальність об‘єму).
Підвищення ефективності формування вмінь мовленнєвої адаптації може
бути досягнуте за допомогою використання наступних засобів: 1) методичних
завдань, які орієнтують студентів на виконання методичних дій, а саме підготовка
та проведення фрагменту уроку, 2) заповнення таблиць спостереження, 3) участі у
рефлексивній бесіді.
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ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ
ЭЛИМИНИРОВАТЬ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЛАКУНЫ
ПРИ РАБОТЕ С АУТЕНТИЧНЫМИ ТЕКСТАМИ
Костина Н.И., Костина Д.М. (Белгород, Россия)
Культуроведческий подход к обучению иностранным языкам, который
реализуется в современной лингводидактике, разработан на основе данных
культурологии, этнопсихологии, психолингвистики и ряда других наук,
реализующих антропоцентризм современной науки. Основополагающими
принципами данного подхода, по мнению М.К. Колковой, являются принципы
ориентации на личность обучаемого, кросскультурного изучения языковых и
речевых средств, соизучения языков и культур, диалога культур и др.
Особое место занимает принцип необходимости использования в процессе
обучения межкультурному иноязычному общению « текстов культуры», в
качестве которых могут выступать художественные, научные, публицистические
тексты, медиатексты [1, с. 5].
Работа с аутентичными текстами, богатыми внутренним содержанием и
коннотациями, а также отражающими материальные и духовные ценности страны
изучаемого языка, сопряжена с преодолением ряда трудностей, обусловленных
наличием реалий культуры, быта, среды, которым в иной культуре соответствуют
полные или частичные пробелы. Данные несовпадения или расхождения принято
называть лакунами. Существуют и другие термины для обозначения данного
явления: «реалии» (Г.Д. Томахин), лингвокультуремы (В.В. Воробьев,
Л.Г. Веденина), инореалии, иноформы (В.В. Гак) и др.
Лакуны, отражающие специфику той или иной лингвокультурной общности,
являются, как правило, препятствием для взаимопонимания носителей разных культур.
Однако практика межкультурного общения и опыт современной лингводидактики
свидетельствуют о существовании разнообразных способов преодоления барьеров,
создаваемых национально специфическими различиями контактирующих культур.
В
настоящее
время
наиболее
распространенными
способами
элиминирования лакун являются заполнение и компенсация.
В практике преподавания можно выделить ряд наиболее эффективных
способов заполнения лакун: определение (дефиниция), перевод – толкование,
прецедентный комментарий, перевод с лингвострановедческим комментарием.
Определение (дефиниция) – описание значения слова уже известными
словами. Перевод-толкование тоже позволяет добиться хороших результатов,
так как помимо эквивалента на родном языке обучаемым сообщаются сведения о
совпадении (или расхождении) в объеме значения, т.е. преподаватель раскрывает
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лексический фон слова, его коннотации.
Прецедентный комментарий –
объясняет фоновую информацию о предмете, явлении или процессе
действительности. В аутентичных текстах прецедентному комментированию
могут подлежать цитируемые афоризмы, крылатые выражения, цитаты из
литературных произведений. Лингвострановедческий комментарий часто
применяется при работе с безэквивалентной лексикой.
При компенсация лакуны процесс заполнения лакуны, сводится к подбору
тождественного или квазитождественного элемента, который будет служить
аналогом « чужому» образу в своей культуре.
Подводя итог, отметим, что при работе с аутентичными текстами студентам
на предтекстовом этапе могут быть предложены самые разнообразные задания,
позволяющие преодолеть трудности, связанные с наличием лакун в тексте:
распределение слов в соответствии с предложенными рубриками, формулировка
дефиниций, заполнение пропусков текста лексикой с национально-культурным
значением, работа с картинами и фотографиями, географическими картами,
знаками и символами культуры, выполнение лингвострановедческих тестов,
содержащих социокультурные лакуны и д.
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ОПИС КОМПЛЕКСУ ВПРАВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ УКЛАДАННЯ
СОЦІОКУЛЬТУРНИХ КОМЕНТАРІВУ СТУДЕНТІВ
IV КУРСУ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВНЗ
Котлярова Г. С. (Харків)
В процесі навчання іноземної мови проблемою є винахід дієвих засобів
розкриття культурних контекстів, їх семантизації та адаптації. Одним із таких
засобів вважаємо соціокультурний коментар, навчання укладання якого є
актуальним питанням методики та в той же час її вимогою до студентів 4 курсу
[1, с. 97]. Практична реалізація цієї вимоги передбачає сформованість у останніх
соціокультурних, лексикографічних навичок і вмінь, а також певний рівень
розвитку компетенції у письмі. Одними із найважливіших засобів організації
методів і прийомів навчання є вправи, які можуть сприяти формуванню і розвитку
вище зазначених навичок і вмінь.
У контексті нашої роботи розробка вправ відбувалася за умов отримання
результатів аналізу науково-методичної літератури, врахування лінгвістичних,
психологічних та методичних факторів, які забезпечують оптимальні умови
засвоєння навчального матеріалу. Під комплексом (системою) вправ (за Ю. І.
Пассовим) розуміємо групу вправ, орієнтованих на навчання конкретному явищу
– соціокультурному коментарю, його типам та процесу їх укладання.
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В межах нашого дослідження ми розробили комплекс вправ для навчання
студентів IVкурсу укладання соціокультурного коментаря, який включає п‘ять
груп. Послідовність опису вправ обумовлюється поетапним характером процесу
семантизації. Схема опису системи вправ відповідає схемі розроблених типів
соціокультурного коментаря від опису, дефініції, пояснення до витлумачення.
Першу групу вправ присвячено полікультурному розвитку студентів та
формуванню інтересу до теми обговорення. Студентам пропонуються вправи на
усвідомлення власної культурної та мовної приналежності, визначення
особистості та її ролі в загальнолюдських процесах, а також усвідомлення ролі
соціальних інститутів. До другої групи відносяться вправи, що враховують
комунікативний аспект писемної діяльності та розвивають уміння укладати типи
соціокультурних коментарів, цілісних за змістом та структурою. Ця група
складається з декількох підгруп вправ, спрямованих на розвиток умінь логічного
розкриття іменників із узагальнюючим значенням та переліку їх ознак; виконання
послідовності операцій опису і його розуміння, інтерпретації; укладання типів
коментарів за їх основними змістовими характеристиками; правильного
структурування коментарів. Окремо додаються вправи на розвиток фонетичних,
орфографічних, лексичних та граматичних умінь володіння культурознавчою
термінологією та культурно-маркованими лексичними одиницями. Третя група
вправ сприяє розвитку умінь та навичок оформлення типів коментарів на різних
рівнях (наприклад, опису, дефініції, пояснення на рівні речень різних типів та
витлумачення на рівні абзацу). Четверту групу складають вправи, які розвивають
загальні та спеціальні лексикографічні уміння та навички, а п‘яту – вправи, які
розвивають загальні та спеціальні уміння та навички адаптації автентичного
іншомовного тексту. До кожної групи вправ пропонувалися контрольні завдання
для діагностики та перевірки рівня навченості студентів і сформованості у них
зазначених умінь і навичок. Приклади наведено у доповіді.
Серед вправ дослідження ми розрізнюємо вмотивовані, комунікативні та
некомунікативні, з частковим та мінімальним рівнем керування мовленнєвих дій
студентів, рецептивні, репродуктивні, продуктивні, рецептивно-репродуктивні та
рецептивно-продуктивні, фронтальні, індивідуальні, парні та у малих групах, усні
та письмові, тренувальні та контрольні, з опорами та без, аудиторні та домашні
вправи.
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ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
СТУДЕНТІВ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Котова А.В., Курницька Н.М. (Харків)
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Одним із найважливіших завдань вищої школи сьогодні є не тільки надання
студентам ґрунтовних знань, необхідних для їхньої подальшої професійної
діяльності, але й підготовка творчих, самостійно мислячих та психологічно
підготовлених до професійної діяльності спеціалістів, які здатні приймати
відповідальні рішення, нестандартно підходити до вирішення проблемних
моментів, які можуть виникнути у процесі роботи.
Цьому, значною мірою, сприяє правильно організована самостійна робота
студентів, яка сприяє створенню позитивної мотивації у студентів, ґрунтовнішому
засвоєнню навчальної інформації. Значення ефективної організації самостійної
роботи студентів неможливо переоцінити і у зв‘язку з тим, що в останні роки
стрімко збільшується кількість інформації, яку студенти мають засвоїти для
успішного навчання у вищому навчальному закладі та у подальшій професійній
діяльності.
Аналіз наукових доробок засвідчив, що ефективність самостійної роботи з
будь-якої дисципліни, у тому числі й англійської мови, залежить від оптимально
планування та керування цим видом роботи, її систематичного контролю та
наявності у студентів мотиваційного фактору.
Ми поділяємо думку викладачів іноземної мови відносно того, що план
самостійної роботи є оптимальним тоді, коли його виконання досягається, з
одного боку, мінімумом засобів, а з іншого, є максимально можливий ефект.
Іншою необхідною умовою організації самостійної роботи студентів є
керівництво нею з боку викладача. Зазначимо, що під керівництвом самостійною
роботою студентів розуміємо визначення обсягу, форм та місця роботи, надання
своєчасної методичної допомоги та оцінювання результатів роботи студентів.
Досягненню мети керування самостійною роботою студентів під час
вивчення англійської мови сприяє інтенсифікація навчання майбутніх спеціалістів
за допомогою теоретично обґрунтованих принципів індивідуалізації і зв‘язку із
життям та використання новітніх технологій, прогресивних форм та методів
організації та керування самостійною роботою студентів [1].
Для ефективної організації контролю за самостійною діяльністю студентів
викладач має чітко визначити терміни контрольних заходів, їх зміст та кількість,
спланувати у якій формі буде проводитися контроль та розробити систему
контрольних заходів з урахуванням бюджету часу молодих людей [2].
Підвищенню мотивації щодо виконання самостійної роботи з англійської
мови сприяють чіткі інструкції щодо виконання завдання та визначення
алгоритму їх виконання; посильність вправ, що пропонуються для самостійної
роботи; усунення деструктивних факторів; зв‘язок із життям, а також
використання інформаційних технологій, зокрема, персонального комп‘ютеру та
мережі Інтернет. Це пов‘язано з наявністю якісних та цікавих електронних курсів,
посібників та сайтів, сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу.
Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що дотримання зазначених умов
організації самостійної роботи з англійської мови сприяє кращому засвоєнню
навчального матеріалу, розвитку творчих здібностей молодих людей, привчає
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студентів до самостійності мислення, тобто формує риси, необхідні для сучасних
фахівців.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Герасименко Н.О. Модель організацій самостійної роботи студентів
педагогічного університету в процесі навчання іноземних мов Н О. Герасименко
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/31_ONBG.../2_95880.doc.htm. 2. Цина А. Типи дидактичної взаємодії викладача і
студентів у процесі навчання / А. Цина // Зб. наук. праць Полтавського держ. пед.
ун-ту. – Вип. 7 (46). – Полтава: Полт. пед. ун-т, 2005. – С. 268 – 276.
L2 LEARNERS' MEANING CONSTRUCTION IN THE PROCESS OF
COMMUNICATION WITHIN PERIPHERAL DISCURSIVE SURROUNDINGS
Kotov M. (Kharkiv)
The present situation in a globalizing world dictates the necessity of mastering
ELF. Learning ELF suggests the presence of L2 learners as well as specific ways of
language acquisition and usage. By using L2, an interlocutor passes several stages of
self-identification within new lingvo-cultural realia set by L2 while communicating
interculturally. We argue that within the framework of intercultural communication an
interlocutor is regarded as a polycultural discursive personality (PDP) [5]
manifestating itself on the two stages: ethnocentrism and ethnorelativism. Each of the
two stages presupposes the presence of unique principles of the organizational nature,
which determine a personality's communicative behavior when interacting in nuclear,
marginal or peripheral discursive surroundings [4].
The key issue for communicative process is the concept of meaning construction.
According to the dynamic model of meaning (DMM) by I. Kecskes, actual contextual
meaning is constructed in the dynamic interplay of the conceptual system (relying on
prior, coded knowledge, blending schemes, mapping, and other cognitive operations)
and the actual contextual operations triggered by the merging of lexical units and
extralinguistic situational elements in action [2; 3]. DMM demonstrates the two faces of
meaning: coresense and consense. Consense realizes a particular aspect(s) of the
coresense when a word is actually uttered in a particular situation. Word-specific
semantic properties (WSP) [1] are either encoded in the word or charged by the
context, while culture-specific conceptual properties (CSCP) are encoded in the word
and can be either activated or cancelled by the context [2].
Thus, communicating within the peripheral discursive surroundings with,
according to L. Soloshchuk, occasional communicative partners [4], PDP of L2 learner
cannot rely on common shared prior experience in reconstructing the meaning. Besides
the obstacles typical of intercultural communication, connected with activated CSCPs,
difference in WSPs, and stereotypes, another reason for miscommunication is
actualized: communicative components (verbal as well as nonverbal), choice and usage
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of which are individually determined, i.e. individual communicative repertoire (ICR).
The ICR is made up of a cultural code or a mixture of codes depending on the level of a
PDP's development, and its interpretation by a PDP is highly context-dependent.
The perspectives lie in further investigation of communicative behaviour of
communicants and description of tactics and strategies of a PDP's integration into
another lingvo-culture.
LITERATURE:
1. Cruse D. Prototype theory and lexical semantics / D. Cruse // Meaning and
Proptotypes: Studies in Linguistic Categorization. London: Routledge, 1990 – P. 382402. 2.Kecskes I. Lexical Merging, Conceptual Blending and Cultural Crossing / I.
Kecskes // Intercultural Pragmatics. – Berlin/New York: Mouton de Gruyter, 2004 – P.
1-26. 3. Kecskes I. Situation-Bound Utterances in L1 and L2 / I. Kecskes. – Berlin/New
York: Mouton de Gruyter, 2003. – 228 p. 4. Soloshchuk L.V. Verbalni i neverbalni
komponenty komunikatsii v anhlomovnomu dyskursi / L.V. Soloshchuk. – Kharkiv:
Konstanta, 2006. – 300 p. 5. Soloshchuk L., Zvyeryeva O., Kotov M. Selfidentification Strategies in Siblings' Discourse in Intercultural Communication / L.
Soloshchuk, O. Zvyeryeva, M. Kotov // 6th Lodz Symposium: New Developments in
Linguistic Pragmatics NDLP2012: Book of Abstracts. – Lodz: Primum Verbum, 2012.
– P. 139.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ГРАМАТИКИ
НІМЕЦЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ
Кривенко В.П. (Харків)
Підготовка перекладачів на факультеті іноземних мов Харківського
національного університету ім. В. Н. Каразіна традиційно ґрунтується не тільки
на оволодінні навичками перекладу, але й на доскональному практичному
володінню іноземною мовою. Особливу роль у цьому процесі відіграє вивчення
граматики німецької мови та її зіставлення з деякими явищами в українській
граматиці, які можуть спричинити викривлення змісту при перекладі. Дуже
наочним, наприклад, є вивчення темпоральної системи німецької мови у
порівнянні з видо-часовою системою сучасної української мови. При аналізі
парадигматичних та синтагматичних значень деяких форм часу німецької та
української мов звертаємо увагу на те, що парадигматичні значення більшості
форм в обох мовах в основному співпадають. Наприклад, презенс і теперішній час
для означення дії, що відбувається у момент мовлення: Ich schreibe gerade einen
Brief – Я зараз пишу листа. Значення презенса і теперешнього часу також
співпадає для вираження дії загального значення (allgemeingültiges Geschehen):
Die Erde dreht sich um die Sonne. – Земля обертається навколо сонця. Цікаво
відмітити також повне співпадіння значень презенса та теперішнього часу для
вираження майбутнього (Morgen fliege ich nach Berlin – Завтра я лечу у Берлін),
для зображення минулих подій у формі теперешнього часу з метою їх наближення
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до часу мовлення (Gestern gehe ich durch die Hauptstraße und begegne einem
Bekannten – Учора іду я головною вулицею та зустрічаю одного знайомого), крім
того, німецький презенс та український теперішній час однаково функціонують як
praesens historicum (49 vor Christus: Cäsar überschreitet den Rubikon – 49-й рік до
Різдва Христового: Цезар переходить Рубікон). У німецькій та українській мовах
існують ще дві форми часу, які повністю співпадають у їх парадигматичному
значенні: це плюсквамперфект та давньоминулий час. Основною функцією цих
часових форм є відображення давноминулих подій, а також передування подій у
минулому (Die Lektorin war krank gewesen, und heute kam sie zum Unterricht –
Викладачка була хворіла, а сьогодні вона прийшла на заняття). В обох мовах
вживання давноминулого часу та плюсквамперфекту у цій функції не є
обов‘язковим. То ж цю функцію (зображення подій, які давно минули) дуже часто
беруть на себе відповідно минулий час та претеріт.
Складності при зіставленні часових парадигм обох мов починаються, коли у
гру вступають видові та акціональні значення дієслів та деяких форм часу.
Проаналізувавши
значення
perfektive/imperfektive
Aktionsart
та
доконаного/недоконаного виду, ми дійшли загального висновку, що у
аористичному (розповідному) контексті німецькі дієслова за звичай
перекладаються українською мовою доконаним видом, а у описовому контексті –
недоконаним видом.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОТИВАЦИЯ СТУДЕНТА КАК МЕТОД
ЭФФЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Кропивка А.И. (Харьков)
В теории и практике высшего образования формированию и развитию
мотиваций уделяется достаточно большое внимание. Все ученые, занимавшиеся
проблемой мотивации учебной деятельности, подчеркивают большую значимость
ее формирования и развития у студентов, так как именно она является гарантом
формирования познавательной активности, и как следствие развивается
мышление, приобретаются знания, необходимые для успешной деятельности
личности в последующей жизни. Именно в профессиональной мотивации
специфическим образом высвечиваются основные моменты взаимодействия
индивида и общества, в котором образовательный процесс приобретает
приоритетное значение.
В настоящее время в науке не выработан единый подход к проблеме
мотивации поведения человека, не устоялась терминология, не сформулированы
чѐтко основные понятия. В связи с этим, ―мотивация‖ имеет разную трактовку. В
одном случае еѐ рассматривают как совокупность факторов, поддерживающих и
направляющих поведение. В другом случае – как совокупность мотивов. В
третьем – как побуждение, вызывающее активность организма и определяющее
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его направленность, т.е. как комплекс факторов, направляющих и побуждающих
поведение человека. Кроме того, мотивация рассматривается как процесс
психической регуляции конкретной деятельности человека.
Таким образом, термином мотивация обозначаются две группы явлений:
1) совокупность мотивов или факторов, которые составляют
индивидуальную систему мотивов;
2) динамическое образование, процесс, механизм, т.е. система действий по
активизации мотивов определѐнного человека.
Психологические методы мотивации:
1. Мотивация личным примером;
2. Сдерживание своих обещаний;
3. Формирование положительного отношения к профессии;
4. Доброжелательный, спокойный тон, создание положительного микроклимата
в группе;
5. Предоставление максимальной свободы студентам. Каждый человек желает
чувствовать свою сопричастность к процессу, это повышает мотивацию;
6. Отмечать успехи студентов и хвалить публично, демонстрировать
достижения студентов;
7. Заинтересованность личным опытом студентов в профессиональной
деятельности и их мнением по каким-либо вопросам;
8. Четко выработанная система организации учебного процесса является
залогом успешной мотивации;
9. Сообщение целей урока;
10. Акцент на непосредственную сферу применения полученных знаний;
11. Использование современных методов обучения;
12. Нарушающие дисциплину готовят доклады;
13. Использование учебных фильмов в процессе обучения, обучение сказками,
беседами;
14. Отвечать на вопросы студентов;
15. Доводить до сведения студентов критерии оценки их деятельности.
Самым
главным
в
образовательном
процессе
мы
считаем
заинтересованность всех субъектов в эффективности обучения, как студента, так
и преподавателя.
ЛИТЕРАТУРА:
1.Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека / В.К. Вилюнас.
– М.: Изд-во МГУ, 1990. – 288 с. 2. Низамо Р.А. Дидактические основы
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СТАН ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ
Кузнецова Н.В. (Херсон)
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Програма для обдарованих і талановитих дітей – це науково обґрунтована
стратегія надання додаткових освітніх послуг цій категорії школярів і виважена
тактика досягнення кінцевих результатів (навчального, виховного чи розвивального
характеру). Нині чинних програм такого типу дуже багато. Кожна країна, яка
піклується про нарощення інтелектуально-творчого потенціалу нації, а отже,
створює відповідні умови для повноцінного розвитку і максимальної реалізації
здібностей своїх громадян, має багато подібних програм. Одні з них – зі статусом
державних, інші – місцевих. [1, с. 70 – 72.].
Світовий досвід розробок програм навчання обдарованих учнів свідчить про
те, що серед основних методів та підходів, покладених в їх основу, є диференційне
навчання, індивідуальне та випереджальне навчання. Потрібно зазначити, що в
розробці ефективних програм для обдарованих і талановитих школярів у навчанні
ІМ педагогічна наука і практика пройшли довгий і звивистий шлях. У нашій країні
обдарованими учнями та створенням для них спеціальних програм займалося
багато вчених, серед яких: Ю. Пассов, Б.М. Теплов, В.С. Юркевич, М.А. Холодная,
В.Д. Шадриков, Ю.Д. Бабаева, В.Н. Дружинин, Д.Б. Богоявленська,
А.М. Матюшкин, свій внесок у вивчення проблем обдарованої особистості зробили
українські психологи – Г.С. Костюк, В.О. Моляко, Р.О. Семенова.
Ю. Пассов (1982) пропонує сім принципів спеціалізації навчальних програм,
стосовно обдарованих і талановитих дітей різного віку: детальне, поглиблене
вивчення найбільш важливих проблем, ідей і тим, які інтегрують знання зі
структурами мислення; розвиток продуктивного мислення обдарованих дітей, а
також навичок його практичного застосування, що дозволяє учням
переосмислювати наявні знання та генерувати нові; надання можливості
обдарованим та талановитим дітям долучатися до знання, що постійно змінюється,
розвивається і до нової інформації, прищеплювати їм прагнення до придбання
знань; наявність і вільне використання відповідних джерел; заохочення ініціативи і
самостійності у навчанні та розвитку обдарованих дітей; розвиток свідомості та
самосвідомості обдарованих дітей, розуміння зв‘язків з іншими людьми,
природою, культурою та ін.; розвиток здібностей до творчості і виконавчої
майстерності [2, 328 с.].
Таким чином навчання обдарованих дітей іншомовному спілкуванню
доцільно проводити виходячи за грані загальноприйнятої програми, враховуючи
специфіку інтересів учнів та стиль засвоєння знань, треба не обмежувати прагнення
учнів поглиблювати свої знання, створювати сприятливі умови для навчання
обдарованих учнів; розробляти новітні технології навчання, спеціальні програми,
які акцентують увагу на певних сильних або на слабких сторонах особистості;
забезпечити належну змістову наповненість занять, зорієнтованість на новизну
інформації та різноманітні види науково-дослідної, пошукової, розвиваючої творчої
діяльності.
Які б умови для навчання обдарованих дітей не були створені, результат буде
залежати від особистості, яка вчить обдаровану дитину, тобто від учителя, який
зможе виявити обдарованість, буде небайдужим до його нестандартного мислення,
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високоінтелектуального розвитку, буде розробляти гнучкі індивідуальні програми;
створювати теплу емоційно безпечну атмосферу; надавати учням зворотній зв'язок;
стимулювати творчість; формувати позитивну самооцінку учня; стимулювати
розвиток творчих розумових процесів вищого рівня; виявляти повагу до
індивідуальності учня.
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СИТУАТИВНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ
ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО МОВЛЕННЯ КУРСАНТІВ ВВНЗ
Кумпан С.М., Стрілець Л.К., Петренко О.В. (Харків)
Знання іноземної мови стає необхідним компонентом повноцінної
професійної діяльності спеціалістів, тому вивчення іноземної мови професійного
спілкування є важливою умовою розвитку та формування суспільно-політичного і
культурного світогляду сучасного офіцера внутрішніх військ МВС України.
Фахово-прикладна спрямованість навчання іноземної мови здійснюється на
практичних заняттях з дисципліни ―Іноземна мова професійного спілкування‖ і
проявляється у формуванні рівня спеціалізованої комунікативної компетенції,
достатнього для обслуговування потреб військових фахівців у іншомовному
спілкуванні в професійній сфері та обумовлюється мовним матеріалом та
тематикою, зміст яких враховує специфіку підготовки військового фахівця та
відповідає вимогам до кваліфікаційних характеристик на випускника вищого
військового навчального закладу (ВВНЗ) України.
Методичною базою навчання дисципліни є сучасна методика, в основу якої
покладено комунікативний підхід, специфіка якого полягає у збереженні в
навчальній діяльності основних характеристик і умов природного процесу
спілкування, одним із них важливе місце посідає ситуативність.
Моделювання комунікативних ситуацій і їх реалізація в навчальній
діяльності дає можливість курсантам усвідомити процесуальний і змістовий
аспекти професійно-орієнтованого спілкування, виявити свою творчу
індивідуальність, вдосконалити свої комунікативні та організаційні здібності.
Одним із засобів формування професійної складової іншомовної
комунікативної компетенції є навчання проведенню брифінгів (інструктажів),
досить розповсюдженої форми спілкування у професійній діяльності
військовослужбовців правоохоронних структур. Як вид мовленнєвої діяльності
являє собою монологічне мовлення, навчання якому складається з чотирьох
ступенів, на кожному з яких розвивається певне конкретне вміння: 1) мобілізація
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досвіду; 2) послідовність висловлення; 3) перенесення інформації і її інтеграція;
4) вираження особистого відношення.
Особливості структури брифінгів, їх типів, лексико-граматичне наповнення
змісту дає можливість розв‘язання реальних професійних ситуацій спілкування в
рамках навчальної аудиторії, а також вдосконалення професійної складової
комунікативної компетенції суб‘єктів навчання.
Вимоги до організаційній стороні проведення брифінгу, зокрема: донесення
інформації в логічній послідовності, наголошення найбільш важливих слів та
ідей, використання коротких (10 – 15 слів) простих речень, пауз для переходу до
іншого пункту, тощо, сприяє розвитку методичних навичок курсантів, майбутніх
офіцерів-командирів підрозділів.
Отже, застосування в навчальному процесі брифінгів як одного із засобів
формування професійної складової комунікативної компетенції дає змогу
курсантам ВВНЗ розширити й активізувати словниковий запас фахових лексем,
що водночас інтенсифікує навчальний процес, наближає його до умов реальної
професійної діяльності, підвищує ефективність формування культури фахової
мови майбутніх спеціалістів нефілологічних спеціальностей на практичних
заняттях.
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
Ладыненко А.П. (Одесса)
Интерпретация в современной методологии рассматривается не как
конечный продукт понимания текста, а как деятельность, являясь процессом
проникновения вглубь смысловой структуры текста. Осознание текста приводит к
тому, что каждый создает свою версию прочтения.
Когда учащийся прочитал и хорошо усвоил материал, желательно чтобы он
экстенсивно прочитал определенное количество страниц текста [2]. В этом случае
очень полезно объяснить учащимся положительное значение догадки, а также
объяснить к чему может привести ошибочная догадка. Догадка при экстенсивном
чтении это умственный процесс, умение понять значение незнакомых слов из
контекста. Чтобы понять значение незнакомых элементов по догадке надо
использовать все знакомые элементы, имеющиеся в тексте: само повествование,
его содержание, отдельный абзац, предложение или слово. Одна из сложностей –
поиск точного критерия для интерпретации того или иного элемента текста в
определенном ключе.
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Читательская идентификация и интерпретация смыслов (значений) не имеет
вербальной текстовой репрезентации. В том случае, когда ни автор, ни редактор
произведения не объясняют иноязычное вкрапление (ИВ), читателю приходится
заниматься абдукцией, в частности строить догадки, чаще всего применяя
1) контекстуальный либо 2) аналоговый анализ.
Действительно, значение некоторых ИВ можно уяснить с помощью
контекстуального анализа, зная валентные возможности и особенности
сочетаемости окружающих ИВ англоязычных слов. В частности, благодаря
узкому грамматическому контексту и зная законы лексико-грамматической
сочетаемости можно определить какой частью речи является то или иное
вкрапление (существительное, глагол либо прилагательное).
Чаще всего контекстуальный анализ позволяет сделать догадку на уровне
гиперонимии, т.е. степень точности смысла на данном уровне ограничивается
отнесением лишь к классу либо роду данных сущностей без конкретизации
называемого объекта. Рассмотрим пример из романа Эрнеста Хемингуэя
«Фиеста»:
We walked on and circled the island. The river was dark and a bateau mouche
went by, all bright with lights, going fast and out of sight under the bridge. [3, с. 84]
Понятно, что в данном случае речь идет о каком-то плавательном средстве.
Контекстуальными ориентирами здесь служат глагол to go (by;fast) и локальный
индикатор under the bridge. Учитывая, что двигаться под мостом может какоелибо плавательное средство, можно предположить, что речь идет о прогулочном
катере. Если читатель не довольствуется подобной догадкой на обобщенном
уровне, он может прибегнуть к помощи словарей. Однако и догадка на уровне
гиперонима
(плавательное
средство),
скорее
всего,
удовлетворит
среднестатистического читателя, так как bateau mouche не является ключевым
словосочетанием в плане сюжетосложения. Однако проверка догадки по словарю
К.А. Ганшиной [1, с. 532] дает возможность дотошному читателю уточнить смысл
данного ИВ. Здесь речь идет о «речном трамвайчике».
Однако читательская догадка не всегда может быть успешной. Нередко
догадка остается на аппроксиматическом уровне. Вывод, сделанный читателем,
может быть и вовсе ошибочным, поскольку доксатический характер
смыслоизвлечения часто не позволяет достичь инференциальной точности.
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ВАЖЛИВІСТЬ ПОНЯТТЯ УМІНЬ У СУЧАСНОМУ
УЧБОВОМУ ПРОЦЕСІ
Ластовка К.І., Шарун Ю.Ф. (Харків)
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Важливість умінь та навичок під час вивчення англійської мови дедалі стає
актуальним. Як зазначав автор фундаментальних праць з педагогіки вищої школи
С. І. Архангельський навчальний процес у вищій школі – це не тільки засвоєння
знань, прищеплення умінь та навичок, це складна система організації, управління
та розвитку пізнавальної діяльності студентів, процес формування спеціаліста
вищої кваліфікації. Така система потребує суворої організації, функціонування,
всебічного методологічного обґрунтування, глибокого аналізу умов розвитку. В.
А. Михайлівський зазначає, що уміння – це знання, що перетворилися в способи
складних та інших дій. До них дослідник відносить як навчальні вміння - слухати,
аналізувати, записувати основне, стежити за наочними та іншими засобами
демонстрації, так і технічні вміння - керувати технікою, стежити за її правильним
функціонуванням і т. ін. [2, с. 70].
На думку З. А. Решетової уміння - це діяльність, що досягає успішного
результату і виконується з нормативними характеристиками. Науковець впевнена,
що оцінити сформованість уміння як форми діяльності неможливо без
попередньої фіксації її нормативних (еталонних) характеристик, при цьому вона
зазначає, що у різних умовах професійної діяльності ці характеристики можуть
бути різними [3, с. 147].
Г.К. Селивко визначає уміння як здатність особистості ефективно
виконувати певну діяльність на основі наявних знань у змінених або нових
умовах. Уміння дослідник характеризує насамперед як здатність за допомогою
знань осмислювати наявну інформацію, складати план подальшої діяльності,
регулювати і контролювати процес діяльності, при цьому уміння включає й
використовує навички [4, с. 8].
Інші науковці також солідарні з тим, що виконання різноманітних вправ,
самостійних робіт сприяє виробленню і закріпленню необхідних умінь і навичок,
а уміння, в свою чергу, завжди пов'язані зі знаннями. Вони підкреслюють, що
уміння - це знання в дії, а навичка - автоматизований компонент уміння.
П. Я. Гальперін вважає, що засвоєння дії відбувається тільки у тому разі,
коли студенти можуть не тільки відтворити у пам‘яті інформацію, але й
застосувати її у нових умовах, пов‘язати з новим матеріалом і отримати з цього
матеріалу новий навчальний продукт [2, с. 80].
Отже, узагальнюючи погляди науковців, зазначимо, що під
інтелектуальними уміннями розуміємо отримані студентами знання, які вони
можуть безпомилково застосовувати у практичній діяльності після багаторазового
повторювання. На основі аналізу наукової літератури можна стверджувати, що в
цілому школа педагогіки виходила з того, що реалізація наукового підходу до
вирішення будь-якої складної проблеми неможлива без розробки системи
конкретних умінь і навичок, якими повинен оволодіти майбутній фахівець. Одним
з центральних завдань навчання вважалось формування творчого мислення
майбутнього спеціаліста. Виховання творчого мислення в свою чергу було
можливим насамперед на основі формування комплексу інтелектуальних умінь.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ (АНГЛІЙСЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ
МОВАМИ) АНОТАЦІЙ ДИСЕРТАЦІЙ У ГАЛУЗІ ПСИХОЛОГІЇ ТА ЇХ
ВРАХУВАННЯ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
Левчук І.В. (Харків)
Як уже згадувалося у нашій попередній роботі [3, с. 356], англомовна
анотація змісту автореферату дисертації є її важливим компонентом. В ідеалі вона
має відповідати за формою та змістом аналогічним анотаціям дисертацій,
підготовленим в англомовних країнах, аби забезпечити її позитивне сприйняття
адресатами. Однак англомовні анотації авторів українських дисертацій досі не
аналізувалися, а тому й важко було сформулювати висновки щодо їх
відповідності мінімально прийнятим вимогам у міжнародній практиці. Це й
пояснює актуальність та новизну даного дослідження.
Проаналізувавши наявну ситуацію з врахуванням структурних та мовних
особливостей англомовних й українськомовних анотацій дисертацій у галузі
психології в процесі їх перекладу, ми дійшли висновку, що половина анотацій
була перекладена майже виключно послуговуючись стратегією послівного
перекладу. Слід однак зазначити, що в деяких реченнях анотацій простежувався
досить адекватний переклад, хоча такі випадки і були поодинокими. Згадані
тексти анотацій характеризуються низьким ступенем інтенціонально-афективної
еквівалентності, відповідності мовного оформлення ТП мовним і мовленнєвим
нормам мови перекладу та відповідності ТП дискурсивним та жанровим
характеристикам наукового тексту. Це спричинило майже повну невідповідність
ТП анотацій характеру ТО і очікуванням адресатів, а також вимогам замовникадержави.
Зважаючи на виявлені суттєві недоліки при перекладі українськомовних
анотацій дисертацій в галузі психології англійською мовою, а також на ряд
лексичних, граматичних та жанрово-стилістичних труднощів, які довелося
подолати при перекладі англомовних анотацій, нами було розроблено низку
методичних рекомендацій для навчання майбутніх перекладачів поглибленому
перекладу в галузі психології.
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1. Обов'язковою умовою повноцінного перекладу будь-якого спеціального
тексту, особливо наукового, є його повне розуміння перекладачем. Механічне
заучування термінів, без проникнення у їх сутність, без знання самих явищ,
процесів та механізмів, про які йдеться в оригіналі, може призвести до грубих
помилок у перекладі. Перекладач повинен детально вивчити ту галузь науки і
техніки, в якій він працює. Тільки тоді він зможе фахово користуватися
відповідними термінологічними словниками.
2. При перекладі важливо враховувати прагматичне значення, тобто ту
функціональну роль, яку та чи інша перекладацька одиниця відіграє у
конкретному повідомленні. Всебічне врахування прагматичних факторів при
перекладі дає можливість не тільки встановити певні закономірності, які
обумовлюють вибір того чи іншого способу перекладу, але і значно глибше
вивчити діапазон перекладацьких способів прагматичної адаптації, які
використовуються для передачі значень безеквівалентних лексичних одиниць.
3. Як показали результати нашого дослідження, застосування стратегії
послівного перекладу значно спотворює якість тексту перекладу. Тому майбутніх
фахівців слід привчати до використання різноманітних перекладацьких стратегій
та трансформацій та вдаватися до послівного перекладу тільки в поодиноких
обґрунтованих випадках. Перекладачам слід мати на увазі, що під перекладом
розуміють передачу смислу, а не послівне відтворення змісту.
4. Для передачі поставленої перед автором ТО інтенції в ТП та для
досягнення необхідної ефективності перекладачеві слід враховувати певні кроскультурні характеристики мов, якими він послуговується, а також володіти
достатнім рівнем фонових знань задля передачі можливих імплікатур ТО.
Виходячи з можливих варіантів передачі імплікатур ТО в ТП [1] (їх втрата,
збереження, експлікація та заміна вираженого смислу), слід зауважити, що
неспроможність їх передачі при перекладі англійською мовою спричиняє
помилки у ТП та викривлення смислу вихідного повідомлення. Для вірної
передачі імплікатур ТО в ТП майбутні філологи мають оволодіти діями
розпізнавання імплікатур, ідентифікації їх типу, встановлення їх маркерів у МП та
вживання таких маркерів у ТП. Усі перелічені дії мають бути доведені до рівня
автоматизму. Зважаючи на те, що методика формування згаданих дій на сьогодні
відсутня, перспективу подальшого дослідження вбачаємо у її розробці та
експериментальній перевірці.
5. Майбутнім фахівцям слід також взяти до уваги той факт, що в наукових
текстах, написаних різними мовами, існують значні граматичні та стилістичні
відмінності, зумовлені особливостями граматичної будови мови, нормами і
традиціями письмового наукового мовлення. Наступні граматичні прийоми
значно спрощують перцепцію ТП англомовними адресатами:
 стислість та чіткість викладу досягається шляхом заміни складних речень
простими, а також за допомогою усунення дієприкметникових і
дієприслівникових зворотів і вживання загальноприйнятих скорочень;
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 широке вживання безособових форм дієслів у формі теперішнього часу із
зазначенням позачерговості, постійності дії;
 слід звести до мінімуму використання складних речень із сурядним та
підрядним зв‘язком, натомість широко використовуються безсполучникові,
прості поширені.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Алексеева И.С. Введение в переводоведение : [учеб. пособие для студ. филол. и
лингв. фак. высш. учеб. завед.] / И.С. Алексеева. – М.: Академия, 2004. – 352 с.
2. Григоров В.Б. Как работать с научной статьей: [пособ. по англ. яз.] /
В.Б. Григоров. – М.: Высш. шк., 1991. – 201 с. 3. Черноватий Л.М. Стратегії
перекладу і ступінь еквівалентності тексту оригіналу та тексту перекладу в
анотаціях авторів українських дисертацій // Л.М. Черноватий, І.В. Левчук. –
Наукові праці Кам‘янець-Подільського національного університету імені Івана
Огієнка. – Кам‘янець-Подільський: ПП «Медобори – 2006», 2011. – Вип. 26. – С.
356 – 360.
ІНТОНАЦІЯ ЯК ПОТЕНЦІЙНА ЗОНА ЛАКУНАРНОСТІ
ТА ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА
Легейда А.В. (Харків)
Одне
з
пріоритетних
завдань
міжкультурної
комунікації
з
лінгводидактичної точки зору на сьогодні становить виявлення, опис і визначення
механізму роботи із потенційними зонами лінгвістичної і культурологічної
лакунарності, які виявляються при аналізі неспівпадань в лінгвокультурах
інтерактантів і відображаються у мові та мовленні останніх у процесі комунікації.
Традиційно існування подібних зон лакунарності у зарубіжній лінгвістиці
пояснюється наявністю низки лінгвістичних і культурологічних універсалій.
Вважаємо, що наявність у міжкультурному спілкуванні подібних зон
лакунарності неминуче призводить до актуалізації механізму проявлення
міжмовної інтерференції, коли дві мовні системи накладаються одна на іншу,
породжуючи як лінгвістичні, так і культурологічні прагматичні помилки. У
зв‘язку з вищезазначеним, одним із пріоритетних лінгводидактичних завдань є
формування у інтерактантів – представників різних лінгвокультурних спільнот –
як лінгвістичної, так і соціокультурної компетенції.
Інтонація у даному випадку становить собою найважливіший засіб
структуризації мовленнєвого спілкування, особливість якого полягає в тому, що
вона (інтонація) може потенційно становити зону як лінгвістичної, так і
культурологічної лакунарності. У даній роботі ця проблема пропонується до
розглядання в умовах ―аудиторного‖ або штучного білінгвізму, інакше кажучи,
коли навчання іноземній мові проходить поза межами відповідного мовного
середовища.
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Той факт, що акцент найбільш широко проявляється саме в інтонації, а
фонетична інтерференція займає домінуючу позицію серед інших видів
інтерференції, є загальновідомим. Вважаємо, що інтонаційний акцент як
лінгводидактична проблема є обумовленим фонетичною інтерференцією і, з точки
зору теорії лакун, ця проблема знаходиться у посередницькій зоні
лінгвокультурологічної лакунарності між зонами лінгвістичної і культурологічної
лакунарності: так, інтонаційна помилка породжується продуцентом як помилка
мовна, проте, реципієнт скоріше сприйме її як помилку на соціокультурному
рівні, що свідчить про неправильне відношення продуцента до висловлювання.
Питома негативна вага помилок культурологічного плану в міжкультурному
спілкуванні представляється більш значущою, ніж питома вага граматичних,
лексичних і інших помилок лінгвістичного плану.
Проблема інтонаційного акценту як результату міжмовної інтерференції
потребує, на наш погляд, детального лінгводидактичного аналізу, як на
лінгвістичному, так і на культурологічному рівнях. Вважаємо за доцільне
включення до академічної програми розглядання комунікативних ситуацій і
дискурсивних фрагментів, що містять подібні ―прагматичні збої‖, з метою
виявлення сигналів, причин і типів інтонаційної інтерференції, а також її
небажаного перлокутивного прагматичного ефекту на реципієнта. Перспективним
завданням у плані попередження випадків інтонаційної інтерференції і
виникнення некоректно інтонаційно ―оформлених‖ висловлювань з їх подальшою
помилковою прагматичною інтерпретацією є встановлення універсальних і
специфічних інтонаційних характеристик рідних мов інтерактантів, а також
розробка лінгводидактичного інструментарію продукування необхідних
―прагматично грамотних‖ фонетичних, в першу чергу, інтонаційних навичок.
САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Ленюк Н.М. (Херсон)
У теперішній час вища школа покликана забезпечити підготовку фахівців,
що поєднують професійну компетентність і вміння швидко адаптуватися до
мінливих життєвих умов, брати на себе ініціативу, самостійно приймати рішення і
реалізовувати їх на практиці. Ця вимога висуває на перший план здатність до
саморозвитку та самовдосконалення, а, отже, до постійної самоосвіти особистості
фахівця.
Актуальність проблеми організації самостійної навчальної діяльності
(СНД) набуває особливого значення у зв'язку з оптимізацією кредитно-модульної
системи навчання, спрямованої на розробку нової концепції СНД з урахуванням
особистісно орієнтованого розвитку студентів.
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Проблема СНД студентів досить повно і докладно розглянута в методиці
викладання іноземної мови, їй присвячено спеціальні дослідження і відводиться
певне місце в навчальних посібниках (Гарунов М.Г., Гез Н.І., Ляховицький М.В.,
Миролюбов А.А., Фоломкіна С.К., Шатілов С.Ф. та ін).
Проведений аналіз наукових праць показав, що немає єдиної точки зору
щодо поняття "самостійна робота". С. І. Архангельський визначив СР як
самостійний пошук необхідної інформації для отримання знань, вирішення
навчальних чи професійних задач [1, с. 53]. Н. В. Кузьміна вважає що, СР є
виявом самостійності розуму, що передбачає наявність внутрішніх спонукань,
осмислення змісту та цілей роботи [2, с. 223]. До поняття "самостійна робота" Г.
В. Рогова та її колеги відносять діяльність, що передбачає максимальну
активність того, хто навчається, по відношенню до предмета діяльності та
матеріалу, який засвоюється.
З впровадженням у навчання (зокрема, в навчання іноземним мовам)
особистісно-діяльнісного підходу, орієнтованого не тільки на засвоєння знань, але
й на способи цього засвоєння, на образи і способи мислення і діяльності, змінився
і підхід до питання самостійної роботи. Тепер науковці визначають СР як
діяльність студентів, спрямовану на повне засвоєння навчальної програми, без
прямої участі викладача в аудиторний та у позааудиторний час.
Останнім часом переважна більшість дослідників у галузі педагогіки і
методики говорить про те, що СР/СНД є одним з основних засобів розвитку
творчої діяльності учнів у вузі, що в СР/СНД криється основний резерв
підвищення ефективності навчання і якості підготовки фахівців. У сучасній вищій
школі навчальний процес все в більшій мірі набуває характеру самостійної праці
студентів, що організовується і перевіряється викладачем на основі новітніх
методів і засобів навчання .
Основними завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання
іноземної мови, є: формування комунікативної компетенції у сферах
професійного спілкування в усній та письмовій формах; досягнення рівня
практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності;
оволодіння засобами отримання новітньої фахової інформації з іноземних джерел.
Таким чином, правильно організована самостійна навчальна діяльність
студентів під час вивчення іноземної мови сприяє розвитку пізнавальних
здібностей студентів, появі внутрішньої мотивації, розвитку мовленнєвих навичок
та вмінь та розширенню мовної практики студентів.
ЛІТЕРАТУРА:
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ЗАЛУЧЕННЯ НОСІЇВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ПРОЦЕСУ ВИКЛАДАННЯ
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Лібіна О.Є. (Харків)
Згідно останніх тенденцій [2], все більше установ, де викладається іноземна
мова (від спеціалізованих курсів до вищих навчальних закладів), намагаються
привернути увагу потенційних студентів, пропонуючи мовну практику с носіями
мови. Всесвітні процеси глобалізації, вільні можливості для подорожування в наш
час зумовлюють необхідність такої практики, яка не тільки позитивно впливає на
процес вивчення іноземної мови, але й дозволяє у майбутньому вільніше
почуватися закордоном, зокрема у країнах, де мова, що вивчається, є офіційною
або широковживаною. До того ж, наявна ситуація показує, що залучення носія до
викладання іноземної мови є на сучасному етапі скоріше необхідністю, ніж
нововведенням.
Очевидними виявляються переваги участі носія мови у процесі викладання.
Насамперед, студенти отримують унікальну можливість занурення в атмосферу
іноземної мови без необхідності виїжджати закордон. Така атмосфера не лише
сприяє збільшенню обсягу активної і пасивної лексики, але й дозволяє отримати
так зване ―відчуття мови‖, тобто краще орієнтуватися в її колокаційних
особливостях і уникати ―русизмів‖ та ―українізмів‖. Важливо зауважити також,
що лексика, надбана в процесі комунікації із носіями, відрізняється
максимальною актуальністю і сучасністю, до того ж, студенти отримують
уявлення про частоту вживання певних мовних зворотів, граматичних
конструкцій. Заняття за участі носія мови допомагає студентам вдосконалювати
фонетичні та інтонаційні навички, розвивати комунікативні навички через діалог.
При спілкуванні з носіями мови постійно тренується вміння сприймати
інформацію іноземною мовою на слух у природному темпі, враховуючи
особливості вимови та акценту, інтонацій, тобто за умов, максимально
наближених до природних, на відміну від академічної вимови та дикторської
інтонації, що характерні для учбових матеріалів. Маючи на слуху природне
звучання іноземної мови, студенти коректують свою вимову, позбуваються
непотрібного акценту. Працюючи з носієм мови, студенти отримують можливість
більше дізнатися про певну англомовну країну, її економічне становище,
соціокультурні особливості, підвищуючи, таким чином, свій рівень міжкультурної
комунікації. Для багатьох студентів проблему становить мовний бар‘єр. Проте
менший ступінь зовнішньої формальності спілкування (стиль, характерний,
наприклад, для американців) допомагає студентам почуватись більш розкуто і,
таким чином, легше подолати мовний бар‘єр. До позитивних факторів впливу
додається також ефект новизни і пов‘язане з цим бажання студентів максимально
проявити себе перед новою людиною, справити якнайкраще враження,
продемонструвати всі свої знання. Психологи стверджують [1], що поява нової
особи в оточенні здатна активізувати, зокрема, інтелектуальні можливості
людини, допомогти виявити нові здібності.
Проте, існують також і певні труднощі, пов‘язані із залученням носія мови
до процесу викладання. Насамперед, вони можуть зумовлюватися відсутністю у
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носія необхідного кваліфікаційного рівня викладача або відсутністю досвіду
викладання мови як іноземної. Неминучими в такому разі стають труднощі у
поясненні граматичного матеріалу. Важливу роль в потенційній успішності
залучення носія грає рівень володіння іноземною мовою студентами. Початковий
рівень володіння мовою помітно ускладнить процес комунікації та може стати
неподоланною перешкодою. Носій мови, що не є кваліфікованим викладачем,
відчує труднощі з плануванням занять, підбором матеріалу, що відповідає рівню
мовної компетенцій студентів, та об‘єктивним оцінюванням останнього. Проте
навіть якщо носій іноземної мови не має профільної педагогічної освіти, це
обов‘язково має бути висококультурна, гідна людина, оскільки окрім освітньої
функції, він виконує також і виховну.
Очевидними виявляються позитивні ознаки впливу залучення носіїв
іноземної мови до процесу навчання студентів, проте така учбова співпраця має
носити додатковий характер, основною залишається робота за програмою з
кваліфікованим викладачем, який здійснює загальне планування учбового
процесу і контроль над ним.
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ОСОБЛИВОСТІ КОМУНІКАТИВНО СПРЯМОВАНОГО ТЕСТОВОГО
КОНТРОЛЮ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В ЧИТАННІ У СТУДЕНТІВ
НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
Лозинська О.А. (Біла Церква), Шарова К.С. (Харків)
Комунікативний підхід (КП) до навчання іноземної мови в немовних вищих
навчальних закладах зумовлює необхідність організації та проведення
комунікативно спрямованого контролю (і тестового у тому числі) рівня
сформованості у студентів іншомовної компетенції в читанні. Реалізація КП до
тестового контролю (ТК) іншомовної компетенції у професійно орієнтованому
читанні (ПОЧ) у студентів немовних факультетів передбачає пошук шляхів, за
допомогою яких буде ефективно здійснюватися саме комунікативний тестовий
контроль.
Сьогодні можна констатувати, що тестування отримало визнання у нашій
країні і стало загальноприйнятою формою рубіжного, поточного та підсумкового
контролю. Проте до сьогодні в Україні, та і закордоном багато теоретичних і
практичних питань тестових вимірювань залишаються практично не
розробленими, особливо це стосується тестування усного мовлення. Дуже
актуальною є проблема створення придатного комунікативного тесту, який
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виступає провідним інструментом організації тестування мовленнєвої компетенції
в читанні фахової літератури англійською мовою у студентів немовних
спеціальностей.
Відповідно до вимог тестології [1, с. 51] та з метою отримання високих
якостей придатності тестових завдань створені тестові матеріали необхідно
піддавати ретельній перевірці, статистичній обробці, детальному аналізу, чіткій
інтерпретації отриманих результатів, на основі чого здійснюється їх подальше
вдосконалення.
У процесі навчання ПОЧ в умовах КП у студентів формується
комунікативна компетенція, тобто здатність користуватися мовою для вирішення
поставлених завдань у конкретних мовленнєвих ситуаціях, зокрема, вирішення
професійно орієнтованих комунікативних завдань у процесі читання фахової
літератури. Провідними характеристиками КП до навчання ПОЧ є використання
автентичних матеріалів та моделювання реальних ситуацій спілкування у процесі
навчання іноземних мов [2, с. 20]. Крім того, успішність формування ІКК у ПОЧ
залежить, з одного боку, від дотримання загальноприйнятих принципів КП до
навчання іноземної мови, таких як: принцип мовленнєвої спрямованості
навчального процесу з іноземної мови; принцип мовленнєво-когнітивної
активності розумової діяльності тих, хто вивчає мову; принцип функціональності,
принцип ситуативності спілкування; принцип новизни; принцип особистісної
орієнтації. З іншого боку - організація ТК в умовах КП.
Необхідно виокремити також низку загальноприйнятих принципів
організації ТК ІКК, такі як принцип об‘єктивності, принцип урахування вікових
психологічних особливостей тестованих, принцип таємності, принцип
наступності та практичності, принцип автентичності.
Отже, ефективність комунікативного тестування зумовлена якістю розробки
тестових завдань за умови дотримання головних вимог до них, зумовлених
вищезазначеними принципами організації комунікативного ТК. Забезпечення
оптимального балансу всіх ознак ефективності розроблюваного тесту можливе
лише за умови правильного вибору методики розробки тесту.
ЛІТЕРАТУРА:
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ПУТИ ВЫЯВЛЕНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ К УСВОЕНИЮ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Лукашенко И.Н. (Харьков)
Выявление способностей – актуальная проблема в современной педагогике и
психологии. Мы разрабатываем концепцию лингвистических способностей, ЛС, в
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которой участвуют познавательные процессы восприятия, памяти, мышления и др.
и анализируется структура ЛС, их динамика в процессе обучения [2, 3].
Модель структуры ЛС включает умение прогнозировать появление слов или
элементов слов, быстроту и легкость образования лингвистических обобщений,
наличие обобщенных умений структурировать вербальный материал; гибкость
трансформационных процессов в речевой деятельности; ярко выраженную
вербальную память, синтагматические ассоциации; фонематический слух.
Для выявления уровня развития общих интеллектуальных способностей
предлагаются задания вербальной шкалы теста интеллекта Г. Айзенка. Они
включают операции сортировки, систематизации, сравнения и пополнения на
основании найденного общего признака, исключения лишнего, комплектования.
Способность прогнозирования последующих вербальных элементов исследует
тест на побуквенное продолжение незнакомого текста Ч.Е. Шеннона,
А.Н. Колмогорова, П.Б. Невельского. Большое количество вероятных гипотез о
словах и более быстрое угадывание слова по минимальному количеству его
элементов говорят о лучшей способности прогнозировать.
Способность к вероятностному прогнозированию слов в предложении
определяется с помощью ассоциативного эксперимента по методике И.А. Зимней
[1] и представляет собой задание заполнить пропуск слова в предложении
возможно большим количеством вариантов за определенное время на основании
учета вероятностных связей предшествующих элементов текста.
Фиксируется количество слов, их качество и скорость выполнения задания.
Тест на грамматическое обобщение проводится по методике Д. Кэрролла
(Carroll). Предлагается задание на перевод вопросительного предложения с
родного на не изучавшийся студентом иностранный язык. Предъявляются
несколько иноязычных предложений различной структуры и все используемые в
предложениях иностранные слова с их переводом на родной язык.
В задании на лексическое обобщение предлагается перевести предложение на
не изучавшемся иностранном языке на родной язык. Предъявляются несколько
иноязычных предложений с двумя многозначными глаголами, переводы этих
предложений и список всех иностранных слов с их переводом. Необходимое
значение глагола отсутствует. Его нужно найти путем лексического обобщения.
Тест А.А. Залевской на свободные словесные ассоциации выявляет гибкость и
направление интервербальных связей. Слова-стимулы на родном (или иностранном) языках предъявляются в письменном виде. Слова-ассоциации классифицируются по типам связи – парадигматическим и синтагматическим. Последние
играют важную роль в успешности практического овладения языком.
Вербальная память как обязательный компонент трансформационных
процессов в речевой деятельности исследуется путем предъявления на слух
предложения на родном языке из 26 слов для произвольного запоминания, по
методике И.А. Зимней. После однократного прослушивания испытуемые
приступают к письменному воспроизведению предложения.

113

Тест на фонематический слух, по методике В.В. Репкина и И.С. Жедек,
выявляет уровень дифференцировки сходных фонем и слов в родном и
иностранном языках и умение различать акустические и артикуляционные
признаки.
ЛИТЕРАТУРА:
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2. Лукашенко И.Н. Психологические механизмы успешного усвоения иностранного языка в вузе/ И.Н.Лукашенко// Методичні та психолого-педагогічні
проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: Матеріали IV
Міжнародної науково-методичної конференції.– Х.: ХНУ ім. В.Н. Каразіна. 2011,
с.110-111. 3. Лукашенко И.Н. Лингвистические способности и их формирование у
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СТРУКТУРА ВЕБ-КВЕСТУ ДЛЯ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ
ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОМУ АНГЛОМОВНОМУ МОНОЛОГУ
Лямзіна Н.К. (Львів)
Веб-квест(ВК) або веб-проект як засіб, що синтезує переваги методу
проектів та можливості інформаційних технологій, вже посідає певне місце у
навчанні багатьох навчальних дисциплін на різних ступенях і у різних типах
закладів освіти. Веб-квест – це сценарій організації проектної діяльності студентів
за будь-якою темою з використанням ресурсів Інтернет [3, с. 104].
Використання цього методу під час навчання іноземних мов (ІМ)
висвітлене сучасними лінгводидактами,а саме: загальні аспекти (П.В. Сисоєв,
С.В. Тітова, I. Perez Torres), у вищій мовній (Вороб‘ов Г.О.) та у немовній школі
(О.І. Багузіна, О.В. Волкова, J.G. Laborda, M.J. Luzón-Marco).
Вивчення та аналіз робіт вище названих вчених, а також проведене нами
емпіричне дослідження можливостей використання ВК у навчанні ІМ у, зокрема,
на факультеті економіки «Емпіричне дослідження підготовленості майбутніх
економістів до професійно орієнтованого виступу-монологу» [1]. дозволило
визначити принципи, на яких має бути побудований ВК для навчання професійно
орієнтованого монологу-виступу «Веб-квест як засіб навчання майбутніх
економістів публічного монологу-виступу" [2]. У даній роботі ми розкриємо
структуру ВК, розробленого для навчання майбутніх економістів зазначеного
типу монологу.
Отже, як будь-який з багатьох видів ВК, наш ВК має чітку структуру, яка
міститьвступ, центральне завдання та ролі учасників, покрокову процедури
роботи з наданням списку ресурсів до кожного кроку, критерії оцінювання
продукту кожного окремого ВК усіма учасниками навчальної групи, а також
рекомендації для викладачів/учителів щодо організації та проведення ВК.
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Основною відмінністю ВК, що передбачений для навчання ІМ є те, що
учні/студенти розвивають свої мовленнєві вміння, здобуваючи, водночас,
предметні знання із якось галузі під час напруженого розумового пошуку і
трансформації інформації, поданої нерідною, виучуваною мовою. Оскільки
процеси мислення і розуміння інформації, поданої ІМ, є більш складними,
виконання ВК ІМ вимагає більших ментальних зусиль з боку студентів, довшого
часу для роботи і більшого ступеня керівництва з боку викладача. Доведено, що
зависокий для студентів рівень мовної складності здатний негативно впливати на
мотивацію виконання ВК і, врешті решт, ефективність навчання [5].
Для того, щоб подолати зазначені труднощі ми, слідом за I. Перес
Торреспропонуємо:адаптувати змістовну складність ВК; надати додаткову
уточнюючу /фонову інформацію задля компенсації труднощів, пов‘язаних із
розумінням основного завдання виконавцями ВК і координацією дій;
компенсувати відсутність завдань, безпосереднє спрямованих на формування
мовно-мовленнєвих навичок і умінь,за рахунок включення до структури ВК
нового навчального елементу – «мовної майстерні» або блоку мовних та
мовленнєвих вправ [5, c. 4 – 6].
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ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЯК СКЛАДНИК
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Маєвська Л.Д. (Харків)
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З часу створення університетів їх головною місією, головним призначенням
було накопичування знань, виховання та формування інтелектуальних кадрів для
суспільства, держави. Але нинішні тенденції розвитку суспільства
характеризуються новими викликами, новими вимогами до університетів, які
визрівали протягом десятиліть. Зараз треба відповісти на питання, яке місце
займає національна освіта в Європейському освітньому просторі. Цій проблемі
була присвячена доповідь Т. Фінікова, президента Міжнародного форуму
досягнень освіти, «Входження національної системи вищої освіти в Європейський
простір вищої освіти та наукових досягнень», який виступив перед викладачами
та студентами нашого університету у вересні цього року. Відзначимо цю дуже
своєчасну подію, бо об‘єктивність і невідворотність процесів інтерналізації
змушує університети шукати своє місце у світовому освітньому просторі. Цю ж
тему розглядала ще одна зустріч в університеті «Открой для себя Европу» у
рамках франко-германського співробітництва. Міжнародне співробітництво в
галузі освіти і науки є частиною державної освітньої політики, що слугує
вирішенню соціальних, економічних і політичних проблем. Отже освіта повинна
стати ключовим фактором успішного розвитку держави. Олена Козієвська
зазначає, що «невизначеність національної стратегії інтеграції вищої освіти
робить зусилля України інтегруватися в загальноосвітній та Європеський освітній
простір малоефективними» [1, с. 32].
Наш час вимагає розробки комплексної моделі управління та
взаєморозуміння. Університети традиційно прагнули до співробітництва як з
вітчизняними, так і з зарубіжними університетами. Зараз це співробітництво
реалізується завдяки програмам академічної мобільності – Сократес, Ерасмус,
Таціс, Темпус. Велику роль відіграє партнерство університетів з університетами
Росії, Німеччини, Китаю, Австрії. Для успішної кооперації, взаємодії у світовому
освітньому просторі необхідне знання не лише іноземних мов, а й культурних
особливостей народу, бо молодий фахівець буде реалізувати себе у новому
економічному і культурному середовищі. З цього випливає нове бачення цілей і
завдань іншомовної підготовки, зміни її статусу, посилення її ролі у системі вищої
професійної освіти. Мабуть прийшов час розкрити роль «процесуальних аспектів
іншомовної підготовки у формуванні особистості майбутнього фахівця в умовах
інформатизації суспільства» [2, с. 56]. Викладачі вищої школи відзначають, як
швидко застарівають або відстають знання від технічних можливостей, які
пропонують інформаційно-комунікаційні технології. Ми є свідками того, як
глобальні потреби світового ринку праці трансформують також ринок освітніх
послуг, що вимагає негайного пристосування системи освіти до нових умов.
Соціальний контракт нового століття – це lebenlanges Lernen – навчання протягом
усього життя, абревіатура LLL – drei L. Це і є той якісний рівень, до якого
повинен прагнути кожний молодий фахівець, якщо він бажає досягти високого
професійного рівня. За таких умов розвитку освітні послуги пропонуються на
платній основі, бо збільшується попит на вищу освіту – це стратегія отримання
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прибутку. Адже державне фінансування університетів, як нам добре відомо,
бажає бути набагато кращим.
Предмет «Іноземна мова» давно вже став пріоритетним серед інших предметів
викладання, бо цього вимагає сучасний розвиток суспільства. Навчання іноземній мові
ми повинні здійснювати за тематично-модульним принципом. Основний текст треба
уважно прочитати, перекласти рідною мовою. Далі запропонувати велику кількість
вправ, які працюють на розширення лексичного запасу, сприяють формуванню навичок
поглибленого лексичного аналізу, готують майбутнього фахівця до вміння
спілкуватися у іншому мовному культурному середовищі. Це і культура ведення
діалогу, дискусії, вміння знаходити компроміси у складних ситуаціях. Все це входить у
іншомовну підготовку спеціаліста, його іншомовну освіту. У цьому контексті іноземна
мова є унікальним складником професійної освіти, бо дякуючи їй студент, майбутній
фахівець вивчає не тільки мову, а через неї пізнає багато фактів культури інших країн і
народів. Це також важливий виховний момент, бо виховує толерантність до сприйняття
інших культур. Міжкультурна толерантність допомагає взаєморозумінню,
усвідомленню того, що соціальні середовища, в яких живуть і працюють люди,
надзвичайно різноманітні і треба вміти поважати ці культурні відмінності.
ЛІТЕРАТУРА:
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МЕТОД МІЖМОВНОГО ПОРІВНЯННЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ
ДИСЦИПЛІНИ «ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА (НІМЕЦЬКA)»
Мажуга С. (Львів)
Викладання німецької мови як другої іноземної передбачає застосування
комплексу методичних підходів і прийомів, особливе місце серед яких займає
порівняльний метод. Цей метод передбачає спрямованість навчання німецькій
мові як другій іноземній на аналіз та обговорення аналогій і розбіжностей між
рідною мовою, першою іноземною та другою іноземною з метою встановлення
міжмовних зв'язків.
Лінгвістичну основу цього методичного напрямку становлять праці
академіка Л.В. Щерби, який намагався знайти практичне застосування власних
лінгвістичних досліджень [5]. Саме Л.В. Щерба вважається основоположником
порівняльного методу. Надалі ідеї вченого були розвинуті та вдосконалені
багатьма вітчизняними дослідниками в галузі мовознавства та методики
викладання іноземної мови: І.В. Рахмановим, В.Д. Аракіним, І.М. Берманом, А.В.
Монігетті, С.К. Фоломкіною, З.М. Цвєтковою, В.С. Цетлін та іншими.
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Беззаперечним фактом на користь порівняльного методу є генетична та
меншою мірою структурна спорідненість німецької й англійської мов. Міжмовні
паралелі, аналогії та подібності простежуються чи не на усіх рівнях мови:
– фонетико-орфографічному (наприклад, west – der Westen, Winter – der Winter);
– морфологічному (наприклад, префікс un-, прийменник in);
– граматичному (часова система, вживання допоміжного дієслова to have – haben;
вживання дієслова-звязки to be – sein);
– лексичному (англ. mother, нім. Mutter, англ. year, нім. Jahr, англ. to open, нім.
öffnen, англ. to come, нім. kommen, англ. old, нім. alt [2; 3; 4]).
Розбіжності між двома мовами мають чіткий характер, підпорядковуються
мовним законам та піддаються систематизації і логічним поясненням (наприклад,
категорії роду та відмінка, результат дії фонетичних законів в ході історичного
розвитку мов, порядок слів у реченні, місце заперечної частки та інфінітива тощо).
Таким чином, метод порівняння передбачає свідоме застосування набутих
знань з англійської мови під час вивчення німецької та означає розуміння нового
елементу німецької мови на основі досвіду розпізнавання відповідного феномена
в англійській. Тому при викладанні німецької мови як другої іноземної було
складено за зразком Б. Гуфейзен [1, с. 53] два списки слів, схожих в німецькій та в
англійській мові, які доцільно використовувати для швидкого збагачення
словникового запасу: перелік пар слів з однаковими чи близькими значеннями в
обох мовах в алфавітному порядку, та перелік слів, упорядкований за загальними
(простір, час, кількість, якість тощо) або специфічними (тематичні поля –
навколишній світ, проживання, покупки, робота, вільний час, здоров'я, хвороби,
навчання тощо) поняттями.
При цьому, в обох групах систематизується елементарний щоденний досвід як
відомий з рідної мови та перенесений у першу іноземну для вивчення лексики на
початковому етапі. Тому цю систему можна використати і для запам'ятовування
німецьких слів. Мова йде про те, щоб пов'язати у свідомості студентів ті слова, які
стосуються елементарних сфер спілкування у всіх мовах, оскільки таким способом
їх найкраще можна зберігати в пам'яті, пригадувати й активізувати.
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712 с., Т. ІІ – 750 с. 4. Миролюбов А.А. Сознательно-сопоставительный метод
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196 c. 5. Щерба Л.В. О взаимоотношении русского и иностранного языков /
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СТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК МЕТОД ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА И СПОСОБ РЕШЕНИЯ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
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Мазур Л.О. (Харьков)
Метод станционного обучения (Lernstationen, нем.) имеет ряд неоспоримых
преимуществ как для преподавателя в процессе преподавания иностранного
языка, так и для студентов во время обучения.
Этот метод представляет собой интерактивный процесс, в ходе которого на
преподавателя и студентов возлагается выполнение различных функций и задач
от станции к станции. Станционное обучение развивает способность студентов к
самостоятельной работе, что позволяет сохранить приобретенные знания на
гораздо более продолжительное время по сравнению с классическим обучением.
Такая форма занятия может применяться как при введении в новую тему, так и на
заключительном этапе для закрепления материала.
На подготовительном этапе преподаватель выбирает количество станций и
прорабатывает задания для каждой из них с разным целевым приоритетом. Это
могут быть упражнения по грамматике, лексике или аудированию. Например:
составить текст из отдельных отрывков; сопоставить слова и изображения; в ходе
настольной игры определить род существительных; во время прослушивания
песни заполнить пропуски в тексте и т.п. Нередко обучаемым предоставляется
возможность самостоятельно разрабатывать план своих действий, а
преподаватель, при этом, играет лишь консультативную роль. Сами же станции
могут располагаться не только в определенной аудитории, но и за ее пределами,
например в холле, соседней аудитории, библиотеке и, даже, на улице. Такое
разнообразие мест проведения дополнительно стимулирует процесс обучения.
Студентов делят на группы по несколько человек. Затем определяют
последовательность станций и время на выполнение заданий. В конце каждой
учебной станции результаты учащихся проверяются преподавателем и
оцениваются. Чтобы не препятствовать различным темпам работоспособности
студентов, имеет смысл создать буферные станции, на которых студенты смогут
решить головоломки, разгадать ребусы, кроссворды и т.п.
Уникальным преимуществом обучения на станциях является то, что
студенты учатся работать в команде, т.е. происходит расширение социальных
навыков молодежи. Кроме того, такое обучение ориентировано на конкретные
действия и может на одном занятии решить несколько одновременно
поставленных задач. Каждая группа студентов имеет возможность работать в том
стиле и темпе, который позволит максимально эффективно решить поставленные
задачи. Для многих студентов движение по станциям – это хороший способ выйти
из строгого аудиторного климата, повысить мотивацию и самооценку.
К особенностям станционного обучения можно отнести необходимость
тщательного планирования занятий такого рода, что требует дополнительных
трудозатрат. Обратить внимание нужно и на то, что студенты с разным уровнем
подготовки могут почувствовать дискомфорт при выполнении тех, или иных
задач. Например, студенты с недостаточным уровнем подготовки в группе могут
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потерять мотивацию, не успевая за сильными студентами. В то же время студенты
с большим багажом знаний могут утратить интерес к обучению из-за постоянного
торможения процесса слабыми студентами. Впрочем, эту проблему можно
решить, если применить к делению на группы дифференцированный подход.
Учитывая весомые положительные факторы, станционное обучение
приобретает все большую популярность в процессе преподавания иностранного
языка, так как является не только процессом приобретения или закрепления
знаний, но и помогает преодолевать преграды психолого-педагогического
характера.
РОЛЬ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Малєєва Т.Є., Лозбень Т.С. (Харків)
В останні роки питання застосування нових інформаційних технологій стає
все більш актуальним. Під застосуванням нових інформаційних технологій
розуміють не лише використання сучасних технічних засобів, але й
запровадження нових форм та методів викладання іноземних мов і новий підхід
до процесу навчання в цілому.
Аналіз найперспективніших напрямків розвитку сучасних засобів
інформаційних технологій показав збільшення ролі електронних засобів навчання
на всіх ступенях навчально-виховного процесу освіти. Комплексне використання
можливостей сучасних засобів навчання сприяє динамічності, інтенсифікації
процесу навчання, його новизні, більшій індивідуалізації і диференціації,
варіативності учбової діяльності і, зокрема, цілеспрямованій інтеграції різних
видів діяльності, що дозволяє по-новому організувати взаємодію всіх суб‘єктів
навчання. В інформатизації освіти виділяється новий напрямок сучасних засобів
навчання – інтерактивні засоби.
Ще зовсім недавно навчання іноземних мов базувалося на традиційному
підході, який полягає в повідомленні викладачем суми теоретичних знань і
вироблення у студентів вмінь та навичок з дисципліни, що вивчається. В умовах
аудиторної форми навчання викладач не завжди має можливість приділити
належну увагу кожному студенту, саме тому багато з них втрачають мотивацію і
зацікавленість до навчання, що призводить до суттєвого зниження рівня їхніх
знань, умінь та навичок. Тому однією з основних задач викладача є активізація
діяльності кожного студента в процесі навчання, створення ситуації для їхньої
творчої активності. У зв‘язку з цим використання комп‘ютера та мультимедійних
засобів допомагає реалізувати персонально-орієнтований підхід до навчання,
забезпечує індивідуалізацію і диференціацію з урахуванням особливостей
студентів, їхнього рівня знань.
Програмне забезпечення, що існує сьогодні, таке як електронний підручник,
тренажер, програма електронного тестування, комп‘ютерні моделі аналізу і
оцінювання знань, дозволяє виводити на екран комп‘ютера інформацію у вигляді
тексту, звуку, видеозображення, ігор. Навчання за допомогою комп‘ютера надає
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можливість організувати самостійну роботу кожного студента. Підбір програм
для навчання залежить, перш за все, від поточного навчального матеріалу, рівня
підготовки студентів та їхніх можливостей.
Сфера застосування комп‘ютера у навчанні іноземних мов є надзвичайно
широкою, тому що його використання забезпечує студентам можливість роботи в
інтерактивному середовищі навчання, крім того комп‘ютер може бути ефективно
використаний для наочного уявлення мовного матеріалу, розширення
словникового запасу і знайомства з новими зразками висловлювань, візуалізації і
покращення запам‘ятовування конструкцій мови, що вивчається, взаємозв‘язків
між мовними конструкціями, тренінгу визначених вмінь та навичок. Дані
особливості підключають до вивчення матеріалу у студента додаткові типи
пам‘яті та почуттів.
Робота з комп‘ютером не тільки сприяє підвищенню інтересу до навчання,
але й дає можливість регулювати постановку навчальних завдань за ступенем
їхньої важкості, заохочування правильних рішень. Крім того, комп‘ютер дозволяє
цілком усунути одну з найважливіших причин негативного ставлення до
навчання – неуспіх, обумовлений нерозумінням матеріалу, тому що студенту
надана можливість використовувати різноманітні довідкові посібники і словники.
Працюючи на комп‘ютері, студенти отримують можливість довести вирішення
завдання до кінця, спираючись на необхідну допомогу.
Використання комп‘ютера дозволяє не тільки суттєво підвищити
ефективність навчання, але й стимулювати у студентів бажання до подальшого
вивчення іноземних мов. Крім того, важко переоцінити роль комп‘ютера, як
засобу здійснення контролю за роботою студента з боку викладача.
ZU EINIGEN PROBLEMEN DES SPRACHWANDELS
Marachowskaja I.G., Tscherkassowa T. N. (Charkiw)
Die Sprache unterliegt einem ständigen Wandel. Die Bedeutung der Wörter
verändert sich im Laufe der Zeit. Wörter, die in den 50er-60er Jahren des vorigen
Jahrhunderts in der Alltagssprache mit einer eindeutigen Bedeutung gesprochen
wurden, bedeuten heute etwas völlig anderes. Regionale Unterschiede und Dialekte
spielen dabei nicht die letzte Rolle und sind bei der Behandlung der untersuchten Frage
zu berücksichtigen. So spricht man z.B. in Bayern anders als in Sachsen. Daraus ergibt
sich die Frage, welche Faktoren den Sprachwandel bestimmen. Zu dieser Frage gibt es
mehrere Antworten.
Ein entscheidender Erfinder und Verbreiter der neuen Wortbedeutungen ist das
Fernsehen. Besonders betrifft das die Jugendsendungen, die bewusst die Jugendsprache
formieren. Im Rundfunk oder Fernsehen, indem der Moderator eine Sendung gestaltet,
wird die breite Öffentlichkeit mit dem ―ungewöhnlichen― Gebrauch der Wörter bekannt
gemacht; zu dem Neugebrauch alter Wörter werden Kommentare gegeben. Nicht alle
der dort neu eingebrachten Wörter werden zum Bestandteil der Sprache. Viele
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verschwinden nach einiger Zeit wieder, doch manche bleiben im Sprachgebrauch.
Alexandra Ziegler führt ein Beispiel aus der Jugendsprache an: Das Wort „spacig― (von
„space― – Weltraum). Dieses Wort wurde zwei Jahre nicht nur in der Jugendsprache,
sondern auch in der Alltagssprache gesprochen. Heute ist es aus der Sprache
verschwunden.
Viele Wörter kommen in die deutsche Sprache aus dem Englischen bzw. dem
Amerikanischen. Das bekannteste Beispiel ist das Wort „cool―. Das Wort hat im
Englischen die Bedeutung „kühl―. Aber man benutzte es, um einen schönen, tollen,
guten Sachverhalt zu beschreiben. So ist eine Exkursion nicht schön oder gut gewesen,
sondern „cool―. Dieses Wort wird schon seit über zehn Jahren Bestandteil der
Jugendsprache und wird auch in der regulären Sprache immer häufiger benutzt. Die
Bedeutung wird oft in ähnlicher Weise auf die Menschen übertragen. Man sagt: „Er ist
ein cooler Typ.―
Besonders erlebt die sogenannte Jugendsprache Bedeutungswandel und
Lehnworte aus dem Amerikanischen in großer Geschwindigkeit. Unter dem Begriff „die
Jugendliche― versteht man in der BRD Kinder und junge Leute zwischen 13 und 25
Jahre. Das hohe Alter der Jugendlichen erklärt sich durch die „Verlängerung der
Jugendzeit durch das Studium.―
Warum sprechen Jugendliche eine andere Sprache als Erwachsene? Die Antwort
auf diese Frage liegt auf der Hand. In der Zeit, in der sich ein Kind zu einem
Erwachsenen entwickelt, ist es für jugendliche wichtig, sich von Erwachsenen,
insbesondere von den Eltern, abzugrenzen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin,
eine „andere― Sprache zu sprechen.
Jugendsprache wird durch Jugendliche gemacht. Sie entwickelt sich durch
Wortschöpfungen einzelner Jugendlichen. So z.B. das Wort „Brazz― wurde durch einen
Gymnasiasten ausgedacht. Dieses Wort ist vieldeutig: man kann damit extreme
Ereignisse, Menschen, Empfindungen oder Dinge beschreiben. Doch hat dieses Wort,
weil es von den Schülern einer Schule gebraucht wurde, nur regionale Bedeutung.
Weitere Quelle der sogenannten Jugendsprache sind die Jugendsendungen, die
bewusst diese Sprache moderieren.
Einige Wörter der Jugendsprache integrieren in den Sprachwortschatz, werden
ein Teil dessen so, dass sie fortbestehen und mit der Zeit zum Bestand der regulären
Sprache werden. Ein Beispiel hierfür ist das Wort „Chaot―. Dieses Wort beschreibt
einen unorganisierten Menschen. Es stammt aus der Jugendsprache der 50-er Jahre, ist
aber heute fest in der regulären Sprache verankert.
Zum Schluss einige Beispiele aus der Jugendsprache, die allgemein gebraucht
werden (nach Alexandra Ziegler):
total abgefahren - sehr gut, schön – z.B. Das Kleid ist total abgefahren.
geil - sehr gut, schön - z.B. geile Schuhe
Lack - in Ordnung - z.B. Bei dir ist alles im Lack.
ultra- - sehr; cool - schön, toll, gut - z.B. dein Freund ist ultracool.
chatten (kommt aus Internet) - reden, plaudern
labern - reden, sinn- und ziellos schwätzen - z.B. Mit dir kann man gut labern.
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great - großartig - z.B. Die Party war echt great.
К ВОПРОСУ О ВАЖНОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ РЕЧЕВЫХ
СТЕРЕОТИПОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ
Матюхина Ю.В. (Харьков)
При изучении иностранного языка одним из важных этапов является
обучение диалогической речи, коммуникативным умениям, необходимым для
человека как члена общества. Актуальность данной темы обусловлена особой
социальной значимостью диалогической речи в межличностной коммуникации,
интересом к проблематике речевого воздействия в современной методике,
педагогике и лингвистике [1]. Несмотря на то, что диалогическая речь сложнее
монологической как с точки зрения напряженности внимания, так и с точки
зрения употребления речевых образцов, тем не менее при обучении устной речи
предпочтение следует отдать диалогической речи.
Диалогическая речь всегда экспромтна, еѐ успех зависит от уровня развития
речевых навыков говорящих, от сформированности у них операций
автоматизированного отбора языковых средств, нужных в данный момент для
построения реплики диалога. Обучение диалогической речи на всех этапах
должно сводиться не столько к вопросно-ответным репликам, где отдельные
диалогические единства не всегда между собой логически связаны, сколько к
обучению естественному диалогу. При формировании лексических и
грамматических навыков важно не просто добиваться автоматизма в построении
предложения с данным языковым материалом, а формировать связи между
ситуацией, речевым замыслом и соответствующими речевыми стереотипами
(разговорными формулами, коммуникативными клише, ‖индикаторами‖ речевой
коммуникации
[2,
c. 98]),
являющихся
своебразной
―смазкой‖
в
функционировании механизма общения и придающими диалогу более живой и
естественный характер. Функциональная многозначность коммуникативных
формул велика и постоянно изменяется в зависимости от социальных и
индивидуальных факторов ведения коммуникации.
Одна из основных задач преподавателя состоит в умении представить
диалог во всем его разнообразии и его естественной форме, дать студентам
понять, что речь может быть живой и по-настоящему диалогической, если в
содержание реплик будут включаться такие речевые стереотипы как приветствия
(Hie! Hello! Glad to see you! Good morning!), прощания (Bye! See you! So long!),
заполнители пауз (You are right! Absolutely true!), выражения благодарности
(Thank you so much! You’ve been very helpful!), уверенности, оценка факторов и т.д.
Для успешного протекания диалога необходимо обучать употреблению речевых
формул-стереотипов, подтверждающих, что информация принимается и канал
связи действует (That’s it! Sure! Right you are! It is true! и т.д.). В естественном
диалоге между репликами собеседников практически не бывает разрыва во
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времени, а плавность беседы достигается благодаря сложным процессам,
протекающим в оперативной памяти. При обучении диалогической речи надо
стремиться к тому, чтобы диалог протекал плавно; внимание собеседников
должно распределяться между тем, что говорит партнер и что сказать ему в ответ.
Если к окончанию реплики собеседника ответная реплика еще не четко
оформлена, но идея ответа ясна, необходимо обучать студентов использовать
различные заполнители пауз (you see, you know, well, hm).
Таким образом, построение диалога как целостного речевого произведения
возможно в случае овладения студентами определенными речевыми
стереотипами, придающих диалогу более естественный характер и
способствующих успешному функционированию коммуникации в целом.
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МИМОВІЛЬНЕ ЗАСВОЄННЯ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ
Міщенко В.Я., Говорун А.В. (Харків)
Формування іншомовної комунікативної компетенції, яка складається з
мовних знань та мовленнєвих умінь є інтегрованим процесом. Хоча навчання
читання, слухання письма та говоріння нерозривно пов‘язане з оволодінням
фонетикою, лексикою та граматикою, кожний конкретний вид роботи має
головну мету і відповідні способи та умови її досягнення. Якщо до проблеми
засвоєння і, зокрема, запам‘ятовування лексики підійти саме з цих позицій, слід
зазначити таке. Очевидно, що виконання будь-якого завдання (за винятком деяких
фонетичних вправ) так чи інакше передбачає оперування певним набором
лексичних одиниць. Однак є такі види завдань, в яких засвоєння лексики є
головною метою (суто лексичні вправи), і такі, в яких воно виступає як спосіб або
умова досягнення якоїсь іншої мети. Під час виконання цих завдань мають місце
два різні види запам‘ятовування: довільне і мимовільне.
Мимовільне запам‘ятовування – це запам‘ятовування, яке відбувається без
навмисного використання спеціальних засобів для кращого збереження матеріалу
в пам‘яті. Через те, що різні процеси пам‘яті обслуговують діяльність, що
здійснюється, повнота, точність та тривалість мимовільного запам‘ятовування
залежать від її цілей та мотивів. Воно досягає найбільшої продуктивності при
виконанні такого завдання, матеріал якого потребує розгорнутої, активної
розумової роботи, змістовного розуміння, мислення. Це пояснюється тим, що
складний процес засвоєння інформації пов'язаний з двома основними завданнями
– пізнавальним та мнемічним. Чим складнішим і важчим для розуміння є
матеріал, тим більш необхідною є стимуляція пізнавальної активності. Саме ці
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умови є найбільш сприятливими для мимовільного запам‘ятовування. Воно є
більш ефективним, ніж довільне запам‘ятовування, оскільки завдання розуміння
складного змісту неможливо сумістити з виконання мнемічного завданя.
Мимовільне засвоєння лексики (incidental vocabulary acquisition) при
вивченні іноземної мови привертало увагу багатьох дослідників. Деякі з них [1, 2]
стверджують, що таке засвоєння, крім перших кількох тисяч найбільш вживаних
слів, відбувається в процесі екстенсивного читання, коли студент здогадується
про значення слова. Його слід вважати мимовільним, оскільки воно є побічним
продуктом основної когнітивної діяльності – читання. До переваг мимовільного
запам‘ятовування порівняно з довільним відносять те, що: воно є
контекстуалізованим і тому дає студенту багатше уявлення про значення слова та
його вживання, ніж коли це слово представляється у традиційний спосіб в
лексичних вправах на встановлення відповідності між словом та його перекладом
або дефініцією; воно є ефективним у тому розумінні, що два види діяльності –
читання і засвоєння лексики відбуваються одночасно; воно є більш
індивідуалізованим і орієнтованим на студента, оскільки лексика, що засвоюється
залежить від того, які матеріали для читання студент сам вибере. Разом з тим
деякі автори [3, c.105, 4] зазначають, що необхідно розрізняти розуміння значення
слова в контексті і засвоєння слова з контексту. На їхній погляд, екстенсивне
читання не призводить безпосередньо до засвоєння лексики. Багато також
залежить від характеру уваги студента, яке може бути зосереджено лише на
значенні, а не на формі слова, а також від конкретного завдання, яке студент має
виконати. Якщо вивчення лексики вимагає точного і ретельного співвідношення
форми та значення, воно не може бути здійснено через екстенсивне читання, яке
дозволяє студенту такими точністю та ретельністю нехтувати.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Миргородова А.В. (Харків)
Впровадження інноваційних технологій в учбовий процес взаємопов‘язано з
удосконаленням змісту та методів навчання в процесі викладання англійської
мови відповідно до потреб життя сучасного суспільства. На ряду з досконалим
знанням предмету, викладач англійської мови сьогодення має проявляти не лише
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винахідливість, структурність та методичність, але й володіння знаннями
інноваційних засобів навчання.
Істотну роль у засвоєнні іноземної мови відіграє комп‘ютеризоване
навчання, головний фокус якого знаходиться на розвитку навичок сприйняття.
Так, наприклад, поява соціальних мереж уможливила створення груп та
об‘єднань, в яких викладачі можуть організовувати позакласні дискусійні студії, а
деякі (YouTube, Flicter) надають можливості для покращення комунікативних
навичок, так само як і для самого навчання [3].
До низки прогресивних технологій освоєння англійської мови відносять і
мережеві он-лайн ігри, які націлені на розвиток мотивації, критичного мислення
та занурення у навчання. Останні умовно поділяють на два типи: ті, що
спеціально створюються для вивчення окремих порцій мовного (граматичного,
лексичного або фонетичного) матеріалу; та ті, у яких створюється цілий
віртуальний світ, до якого студент потрапляє та взаємодіє із оточенням так само,
як і в реальному житті, що потребує екстенсивного спілкування [2].
Не останнє місце серед інновацій у навчанні займає використання таких
технічних засобів, як мобільний телефон, комунікатор, iPod, планшет, які
вважаються мініатюрними комп‘ютерами завдяки наявності численних функцій,
придатних для застосування в освітньому процесі. Серед них знаходимо мініуроки з граматичних аспектів; ігри та вікторини для перевірки володіння
окремими мовними одиницями у вигляді СМС-повідомлень; уроки з розширення
тематичного лексичного запасу; надання визначень слів та зворотів з прикладами
їх застосування; електронні словники; функції запису аудіо та відеоматеріалу. До
переваг даних засобів навчання належать їх соціальна інтерактивність,
портативність завантаженої інформації, індивідуальність, зручність та швидкість
обробки даних [1].
Завершає дану низку вподобана багатьма провідними методиками
викладання мультимедійна мовна лабораторія, створена для задоволення потреб
студентів, що займаються за різними індивідуальними стилями. Основною ціллю
застосування такої лабораторії є фокусування на аудіо та відеоматеріалах,
текстовій
анімації,
захоплюючому
контексті,
які
створюються
та
використовуються за допомогою електронних приладів (ПК, mp3-програвач,
iPod). Використання мультимедійних засобів на аудиторних заняттях дає
можливість студентам краще сприймати та розуміти новий матеріал, розвиваючи
самостійне мислення та інтеграцію навичок аудіювання, говоріння, читання і
письма [3].
Проведення практичних занять зі студентами першого курсу із
застосуванням вищезгаданих інноваційних технологій підтверджують їх
ефективність. Студенти виявляють більшу зацікавленість в інтерактивному
пізнанні та засвоєнні матеріалу, а відповідно – показують вищий коефіцієнт його
опанування. Таким чином, розглянуті нами інноваційні технології значно
збагачують та вносять різноманіття у викладання іноземної мови, де на зміну
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традиційним методикам приходить інтелектуальний творчо-технологічний пошук
та орієнтоване на постійний саморозвиток навчання.
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ТЕСТОВА МЕТОДИКА ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ
Михайлова О.В. (Харків)
Навчання іноземній мові передбачає формування навичок усного та
письмового мовлення. Рівень сформованості цих навичок становить предмет
контролю. До форм контролю належать усі мовні тести, застосування яких
дозволяє ефективно перевірити рівень знань студентів за короткий строк. Проте,
провідне місце займають діагностичні, тренувальні та контрольні тести.
Діагностичні тести найчастіше застосовують для виявлення рівня підготовки осіб,
що вивчають іноземну мову або з метою перевірки ступеня засвоєння щойно
представленого навчального матеріалу. Тренувальні тести – це засіб для
закріплення отриманої інформації або повторення. Контрольні тести дозволяють
встановити рівень володіння певними знаннями та навичками.
Процес укладання тестів передбачає дотримання наступних методичних
принципів: 1) тестове питання має бути чітко сформульоване, серед варіантів
відповідей має бути лише один правильний, тобто слід уникати випадків коли у
разі різної інтерпретації правильними можуть бути два варіанта відповідей; 2)
слід пам‘ятати про різну мету тематичного та підсумкового контролю: тематичні
тести мають сприяти покращенню навчального процесу, а підсумкові –
демонструють досягнутий рівень отриманих знань. Прикладом тематичних тестів
може бути завдання на розкриття скобок, де треба або вжити певну лексичну
одиницю у правильній граматичній формі. При укладанні підсумкових тестів
найчастотнішими є тести множинного вибору.
Метою діагностичних тестів є виявити відповідний рівень мовних знань.
При укладанні діагностичних тестів слід дотримуватися наступних принципів: 1)
тест має включати в себе лише одну мовну складність; 2) граматичний тест має
формулюватися тільки на вже знайомому лексичному матеріалі з метою
уникнення додаткових трудностей; 3) слід враховувати вплив рідної мови при
відборі лексико-граматичного матеріалу для укладання певного тесту; 4)
важливість відбору тестового матеріалу полягає у врахуванні можливості його
подальшого поетапного вживання у різних тестах.
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До тренувальних тестів належать тести присвячені: впізнаванню нового
мовного явища, виявленню рівня розуміння прочитаного тексту або почутої
інформації, самоконтролю. Укладання тренувальних тестів, основна мета яких –
навчити, потребує дотримання наступних принципів: 1) мовний матеріал тесту
має бути попередньо вивчений. Проте, допустимо вживання 7% нового
лексичного матеріалу, який буде представлений в процесі майбутнього навчання
дисципліні. 2) при відборі матеріалу необхідно враховувати ступінь його
складності (тобто слід враховувати можливість його розташування в тесті за
принципом від простого до складного). 3) тестове завдання має включати в себе
лише одну мовну складність.
Застосування тренувальних тестів на заняттях з іноземної мови особливо
важливе під час роботи з професійно-орієнтованими текстами, так як процес
їхнього розуміння залежить від знання граматичних особливостей синтаксичних
структур. Так, наприклад, при навчанні англійській мові слід відпрацьовувати
вживання складнопідрядних речень з декількома підрядними, інфінітивні та
дієприкметникові звороти, пасивний стан та особливості порядку слів, яким
мають бути присвячені тренувальні тести.
Контрольні тести відповідають різним видам підсумкового контролю. До
них належать: залікові тести, семестровий залік, підсумковий екзаменаційний
тест. Контрольні тести мають відповідати наступним принципам: 1) в залежності
від мети контролю можуть включати в себе або одну мовну трудність (якщо мета
– перевірка знань з однієї конкретної теми), або більше (якщо мета – перевірка
знань з деяких тем); 2) мають базуватися на пройденому відповідно до програми
матеріалі; 3) включати в себе основні мовні явища з вивченої теми; 4) містити
можливість реалізації догадки базуючись на мовному досвіді рідної мови; 5) бути
дидактично правильно укладеними.
Застосування різних видів тестів за заняттях з іноземної мови дозволяє
швидко перевірити та оцінити результати проведеної роботи, визначити
прогалини в навчанні та скорегувати подальший розвиток мовної компетенції.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕЦЕДЕНТНЫХ АНТРОПОНИМОВ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Молодчая Н.С. (Харьков)
В арсенале преподавателя по английскому языку имеется много интересных
средств, способных совершенствовать лингвистические и экстралингвистические
знания студентов. Среди них полезно выделить прецедентные антропонимы
(далее ПА), которые выполняют двойную функцию – расширяют кругозор
студентов и формируют положительные черты характера. К прецедентным
антропонимическим единицам относятся достаточно известные имена
литературных, исторических персонажей, спортсменов, политиков, библейские
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имена, – все те имена, обращение к которым регулярно происходит в речи
представителей соответствующего лингвокультурного сообщества [1].
Эффективность использования прецедентного имени в педагогическом
дискурсе обусловлена специфической структурой данной единицы и принципом
ее актуализации в сознании воспринимающей стороны. В рамках когнитивнодискурсивной парадигмы антропоним представляет собой концентрированную
единицу, культурно-ценностная информация которой высвобождается в сознании
реципиента, оказывая влияние на его концептуальную систему и оценочноэмоциональный фон, обусловливая изменения в поведенческих реакциях [1].
Неразрывная связь имени и его носителя определяет виды заданий,
предусматривающих регулярное обращение к личности рассматриваемого
антропонима. Изложим некоторые рекомендации для использования (ПА) с
дидактической целью.
Работая с антропонимом, прежде всего, целесообразно кратко рассмотреть
основные моменты биографии личности. Для этого используются энциклопедии и
интернет справочники. Непременно на занятии следует визуализировать данную
личность с помощью фотографий, постера, небольшого видео ролика.
Трудность у изучающих английский язык вызывает установление значения
прецедентного имени собственного, нередко реализующего в дискурсе
окказиональное значение. Поэтому целесообразно уделить внимание переводу,
установлению значения прецедентного феномена в контексте.
Интересным видом работы с ПА является соотнесение периода жизни
изучаемой личности с известным периодом во всемирной истории.
Интеллектуальному и культурному развитию студентов способствует метод
поиска «эквивалентных» личностей в родной культуре.
Немаловажно обращать внимание на добродетели изучаемой личности,
которые могут выступать моральными ориентирами для молодых людей.
Представляется, что изучение отрицательных сторон характера помогает
студентам осмыслить свой образ жизни и предотвратить возможные ошибки в
будущем.
В результате ознакомления с материалами студенты самостоятельно делают
устные или медиа презентации, в которых выделяют основные достижения,
открытия, отличительные черты изучаемой личности.
Как видно из предложенных заданий, изучение ПА дает возможность
преподавателю активизировать познавательную деятельность студентов,
углублять их лингвистические и экстралингвистические знания, передавать
универсальную систему ценностей молодому поколению.
Прецедентные антропонимические имена собственные, таким образом,
выступают эффективным средством обогащения новым знанием, транслятором
универсальных ценностей, поэтому периодическое обращение к ним на занятиях
по английскому языку дает преподавателю возможность реализовывать
одновременно обучающую и воспитательную функции.
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ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
НА СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Морозова Е.И. (Харьков)
Воспитательной функции учебного заведения в СССР уделялось большое
внимание. Она, однако, отошла на задний план на постсоветском пространстве, в
том числе, и в Украине. И лишь с проявлением разрушительных последствий
паралича воспитательной функции образовательных учреждений педагогика
«вспомнила» о значимости воспитательного воздействия вуза. Теории и
концепции воспитания объединяются современным исследователями в четыре
большие группы, или парадигмы: «авторитарную» (патерналистскую),
«природосообразную»
(свободного
воспитания),
«коллективистскую»
(синергетическую) и «индивидуального выживания» [1].
Последняя парадигма, являющаяся отражением глобализационных
процессов в современном мире, находится в стадии формирования: ее
понятийный и методологический аппарат на сегодня еще не сложился. Имеются,
однако, основания для того, чтобы предположить наличие связи между
современными
концепциями
воспитания
молодежи
и
новейшими
социологическими и философскими теориями (З. Бауман, П. Бурдье, Э. Гидденс,
П. Штомпка), интерпретирующими общество в эпоху глобализации. В этих
условиях возрастает роль средств массовой информации, в особенности,
электронных. Они оказываются источником и воспитательных идей, взамен
влияния семьи, коллектива, образовательного заведения. Соперничать с ними
традиционным источникам воспитательного воздействия весьма сложно.
Воспитательный импульс СМИ, однако, можно направить «в мирное русло»
путем формирования устойчивых связей с гуманистическими идеями,
накопленными человечеством на протяжении его многовековой истории.
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КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ
Морозова І.І. (Харків)
Утворенню соціокультурної компетенції студента-мовця присвячено
декілька розділів Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти
[1, с. 18, 43–90, 101–108]. Рекомендації започаткували підготовку усіх європейців
до зростаючих потреб міжнародної мобільності, сприяння взаємному розумінню,
повазі до особистості і культурних відмінностей, підтримання і розвиток
багатства і різноманітності європейського культурного життя шляхом глибшого
взаємного пізнання національних та регіональних мов, що вивчаються [1].
Соціолінгвістична компетенція пов‘язана зі знаннями та вміннями,
необхідними для здійснення соціального аспекту використання мови. Оскільки
мова є соціокультурним феноменом, то при викладанні іноземної мови,
наприклад, англійської, необхідно враховувати характерні риси відповідної
лінгвокультурної спільноти (англійської): особливості повсякденного життя;
умови/рівні життя; міжособистісні стосунки (пов‘язані, наприклад, з класовою
структурою суспільства та взаєминами між класами, статеві стосунки, сімейні
структури і стосунки, відносини між поколіннями, стосунки в ситуаціях на роботі,
расові та громадські стосунки, тощо); цінності, ідеали, норми поведінки (пов‘язані
з такими чинниками як соціальний клас, суспільно-професійні групи, регіональна
культура, традиції та соціальні зміни, мистецтво та ін.).
Знання норм увічливої поведінки, у т.ч. мовленнєвої, являє собою частину
соціокультурної компетенції студента ВНЗ. За нашими даними [2, с. 10]
увічливість як комунікативний принцип поведінки базується на однойменному
концепті, що формується в когнітивній картині світу для вербальних і
невербальних проявів комунікації і трактує її як зовнішній аспект поведінки, у т.ч.
мовленнєвої, яка є соціально коректною, а не дружньою.
Увічливість має релятивний характер, її зміст є національно-специфічним.
Ця специфіка виявляється не тільки через особливості вживання різних формул
етикету, але передусім через різні комунікативні стратегії, комунікативні дії,
спрямованість яких визначається соціально-культурними параметрами: типом
соціальних відносин і пануючими культурними цінностями. Такий підхід до
розгляду ввічливості представляється виправданим, він володіє великими
пояснювальними можливостями і може знайти широкий практичний вжиток, у
тому числі у викладанні іноземної мови. При навчанні спілкуванню недостатньо
обмежуватися мовними формулами етикету, представляється, що в центрі уваги
повинні
знаходитися
зумовлювані
соціально-культурними
чинниками
комунікативні стратегії, які залежно від комунікативної мети і визначають вибір
тих або інших мовних штампів (формул мовного етикету). У свою чергу стратегії
ввічливості відбивають вербалізовану засобами англійської мови стереотипну
комунікативну поведінку цієї лінгвокультурної спільноти. Вивчення даних
стратегій і способів їх реалізації у мовленні на заняттях з англійської мови
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повинне сприяти розвитку не тільки мовної, але й соціокультурної компетенції
студентів ВНЗ. Останнє є однією з найголовніших задач викладача іноземної
мови в світлі Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти і, на нашу
думку, є перспективним напрямком розвідок.
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МЕТОДИКИ КОНТРОЛЮ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
Немчонок С.Л. (Харків), Саппа О. (США)
Досягнення високого рівня знань учнів та підвищення якості знань кожного
учня, удосконалення навчально-виховного процесу цілком або окремих його
компонентів неможливе без перевірки того, як школярі засвоїли знання, як вони
вміють використовувати їх у практиці. Тільки в тому випадку, коли вчитель має
повну об‘єктивну картину ―руху ‖ учнів, він може обґрунтовано використовувати
ті чи інші форми організації навчання, різноманітні та ефективні засоби та
прийоми контролю. Дійсно , контроль за учбово-пізнавальною діяльністю учнів –
невід‘ємна частина процесу навчання. Тому ми пов‘язуємо удосконалення
контролю школярів з підвищенням ефективності процесу навчання в цілому.
Практика підтверджує, що організація та здійснення контролю викликає
труднощі з боку шкільного вчителя. Це пояснюється. Перш за все, відсутністю
необхідних науково-обгрунтованих технологій, що заважає використанню різних
форм і методів контролю в школі.
Така практика призводить до появи протиріччя між реальними знаннями
учнів та результатами їх контролю. Тому в наш час перед працівниками освіти
ставиться завдання підвищення результативності та якості контролю за учбовопізнавальною діяльністю учнів, підвищення результативності навчання.
Успіх цієї проблеми в значній мірі залежить від застосування нових,
сучасних методів і прийомів контролю. На цей час у педагогічній літературі
досить ретельно проаналізовано, узагальнено і систематизовано значний досвід
науково-педагогічних досліджень у галузі удосконалення всієї системи організації
форм та методів контролю учбово-пізнавальної діяльності учнів. Цей досвід
свідчить про те, що в школах проводиться активний, цілеспрямований пошук
таких шляхів здійснення та принципів методичного створення контролю, які б
дозволили істотно розширити його дидактичні можливості та забезпечити
одержання об‘єктивної інформації про результати учбової діяльності школярів.
Значний внесок у розробку загальної методології здійснення контролю навчання
зробили такі вчені, як: Ш.О. Амоношвілі, Ю.К. Бананський, А.О. Бєлкін, Н. Білокур,
В. Беспалько, Т. Ільїна, Т. Князева, М. Купрін, Є. Петровський, В. Полонський,
Б. Сладкевич, С. Сухорський, В. Шаталов, Н. Шубін, П. Юрков та інші.
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У психолого-педагогічній літературі виділяють такі основні методи
контролю, як: спостереження, усне опитування, тестовий контроль,
програмований контроль, практичний контроль, самоконтроль, екзамени. Всі ці
методи дуже гарно зарекомендували себе в школі. Але сучасні вимагає більш
прогресивних методів, які б відповідали таким вимогам контролю, як:
об‘єктивність, систематичність, всебічність, оптимальність, диференційований та
індивідуальний підхід. І тут на перший план виступає тестовий контроль. Превага
тестів у тому, що вони ґрунтуються на багатобальному кількісному і якісному
вимірюванні інформації й стимулюють інтелектуальну активність учнів. Тести є
також інструментом адаптації, тому що й сам зріст тесту прислуговує
підкріпленню запропонованого програмного матеріалу.
У працях М.В. Банкевича, М.С. Бєрштейна, В.П. Безпалько, Є.А. Бонді,
С.П. Воскерчьяна, Т.І. Ільїної, Т.Ю. Князевої, І.А. Рапопорт, С.П. Суворова,
В.В. Хубулашвілі, І.А. Цатурової та інших наведена пізнавальною діяльністю
школярів, проаналізовано вплив тестування на підвищення ефективності процесу
навчання.
У працях зарубіжних вчених Л. Бегмена, Дж. Брауна, К. Інгекамп, К. Морроу,
Дж. Оллера, К. Портала представлена класифікація тестів, медоти тестування на
основі параметри тестів.
Під текстом розуміється комплекс завдань, підготовлений згідно вимог
учбової програми, який проводиться з метою визначення показників якості
навчання та результати якого піддаються певній оцінці за заздалегідь
встановленими критеріями.
Слід відзначити, що механічно переносити зарубіжний досвід у практику
наших шкіл неможливо, що підтвердили запропоновані тести для
старшокласників у 90-х роках минулого сторіччя. Про це також свідчить
проведений нами аналіз тестів (за допомогою бесід, анкетування), які сьогодні
самостійно складаються і використовуються у школі. Це дозволяє нам виділити
такі їх недоліки: а) нечіткість побудови; б) зорієнтованість на неістотне,
другорядне; в) недостатня увага створенню умов для творчої діяльності учнів;
г) нечіткість формулювання завдань, що породжує двозначність, а отже, і
дезорганізує роботу учнів.
Тому при складанні та використанні тестового контролю важливо
враховувати такі принципи: всебічність (завдання тестів повинні включати
якнайбільше їх типів); поступовість і послідовність (завдання ефективні тоді, коли
постійно ускладнюються); інтегративність (повинен бути взаємозв‘язок
навчального матеріалу конкретного предмета з іншими шкільними предметами);
наукова обґрунтованість, посильність для учня (учні повинні бути достатньою
мірою обізнані з тим, як виконується ті чи інші завдання).
Важливою умовою ефективності використання тестів для контролю за
учбово-пізнавальною діяльність учнів є також індивідуальний підхід. Ця умова
реалізується при врахуванні специфіки учбового предмету, інтересів, потреб,
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реальних навчальних можливостей учнів, щоб учень мав можливість вибирати
тест такого ступеню складності, який відповідає його рівню знань.
Одночасно визначені умови сприяють активізації пізнавальної діяльності
кожного учня. Інтелект талановитого учня не буде загублено серед інших, я к і не
буде загублено здібності слабкого, який , якщо не здатний засвоїти конкретний
предмет може виявити схильність до іншої діяльності.
Таким чином, подальший розвиток тестового контролю полягає у
використанні тестів поряд з іншими формами і методами контролю, які вже
склалися у вітчизняній школі.
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ИЗУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НЕ КАК САМОЦЕЛЬ,
А КАК СРЕДСТВО ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ
Никитина Л.Д., Чернышова Н.В. (Харьков)
Процесс сближения западноевропейских государств в настоящее время
развивается довольно успешно, а отношения между народами разных этносов
серьезно осложняются языковыми барьерами. Языковая глобализация несет в
себе униформизацию терминологии, что необходимо для более эффективного
взаимодействия экономических и социальных механизмов разных стран.
Повышение роли изучения иностранных языков связано с вопросами
глобализации проблем разных стран, как в области экономики, так и в области
политики и техники, а также в области интернационализации обменов между
людьми. В мире формируется единая стратегия научно-технического развития
стран, расширяются условия и возможности свободного передвижения через
государственные границы граждан, товаров, капиталов.
А владение иностранным языком – это дополнительное «окно в мир»,
непосредственный доступ к ценностям мировой и подлинной национальной
культуры, истории, науки, литературы, искусству. Следовательно, изучение
иностранного языка и овладение им на высоком уровне можно рассматривать в
значительной мере не как самоцель, а как средство для достижения других целей.
Оживление межкультурной коммуникации в последние десятилетия, повышение
интереса к накопленному человечеством интеллектуальному богатству делают
иностранный язык не просто интересной дисциплиной в школе, колледже, вузе,
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но и повышают культуру, имидж и достоинство человека, владеющего
иностранным языком.
В настоящее время преподаватели ВУЗов озабочены низким уровнем
общеобразовательной подготовки студентов. Явные пробелы в знаниях мешают
большинству студентов нормально заниматься. Первокурсники в общей своей
массе
недостаточно
владеют
навыками
интеллектуального
труда,
самостоятельной работы, психологически слабо подготовлены к активной
познавательной деятельности, к преодолению естественных трудностей перехода
из одной системы образования в другую.
В силу указанных тенденций каждая последующая сфера социальной практики –
высшее образование, в частности, - вынуждена осуществлять несвойственную ей
функцию: восполнять пробелы предшествующего образования и воспитания.
В плане методической преемственности желательно обеспечить плавный
переход учащихся с одной ступени обучения на другую, избегая потерь
сформированных умений и навыков. Легче всего это достичь, если на протяжении
всего курса обучения иностранному языку придерживаться единой стратегии
обучения, обеспечивающей четкое формулирование и достижение целей обучения
каждой ступени при взаимодействии между ними.
Подобное взаимодействие достигается через использование пособий,
которые последовательно ведут обучаемого от этапа средней школы к ВУЗу и
поствузовскому этапу. Одним из элементов успешности, востребованности
молодого специалиста выдвигается владение им иностранным языком. В
современных условиях иноязычное общение становится существенным
компонентом будущей профессиональной деятельности специалиста, в связи с
этим значительно возрастает роль дисциплины «иностранный язык» на
неязыковых факультетах вузов.
Под профессионально-ориентированным понимается обучение, основанное
на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, диктуемого
особенностями будущей профессии или специальности.
Профессионально-ориентированное
обучение
иностранному
языку
признается в настоящее время приоритетным направлением в обновлении
образования. Появилась настоятельная необходимость по-новому взглянуть на
процесс обучения вообще и на обучение иностранному языку в частности.
Однако в вузовской практике, как показывает повседневный опыт, студенты,
владея грамматикой английского языка и словарным запасом, зачастую не могут
переступить языковой барьер и свободно излагать свои мысли.
Так как сокращены часы, студенты в большей степени должны работать
самостоятельно, что не является эффективным с учетом специфики предмета.
Остро возрастает необходимость в коллективной работе – в группе, в паре, так как
научиться грамотно и эффективно излагать свои мысли можно прежде всего в
процессе живого общения.
Особенностью иностранного языка как учебного предмета является то, что язык
выступает и средством, и целью обучения. Обучаемый усваивает наиболее легкие
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языковые средства, овладевает разными видами речевой деятельности, которые
до определенного момента выступают целью обучения, а затем используются им
для освоения более сложных языковых действий, т.е. являются уже средством.
В этом видится его основное отличие от обучения языку для
общеобразовательных целей и социализации (разговорного общения). Тем не
менее, профессионально- ориентированное обучение иностранному языку на
неязыковых факультетах вузов не сводится только к изучению «языка для
специальных целей». Сущность профессионально-ориентированного обучения
иностранному языку заключается в его интеграции со специальными
дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных знаний и
формирования профессионально значимых качеств личности.
Термин «профессионально-ориентированное обучение» употребляется для
обозначения процесса преподавания иностранного языка в неязыковом вузе,
ориентированного на чтение литературы по специальности, изучение
профессиональной лексики и терминологии, а в последнее время и на общение в
сфере профессиональной деятельности.
Целью обучения иностранным языкам в неязыковых вузах является
достижение уровня, достаточного для практического использования иностранного
языка в будущей профессиональной деятельности.
ГРАМАТИЧНІ НАВИЧКИ ПЕРЕКЛАДУ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Ольховська А.С. (Харків)
Вивченню психологічних аспектів процесу перекладу присвячено чимало
праць, однак і досі бракує теоретичного фундаменту з проблем вивчення
функціонування граматичних навичок перекладу, що й зумовлює актуальність
даного дослідження.
Як відомо, переклад є діяльністю [4], а структуру будь-якої діяльності
утворюють дії (вміння), які у свою чергу складаються з операцій (навичок) [2].
Навички по суті є оптимальним якісним рівнем виконання дій, вони належать до
автоматизованих компонентів діяльності [2]. Умінням називають здатність
ефективно використовувати навички для здійснення певної діяльності [2], в
нашому випадку усного перекладу. Ми виходитимемо з припущення, що
функціонування граматичних навичок при здійсненні перекладу буде мати як
спільні так і відмінні риси.
Основна різниця між мовленнєвими та перекладацькими граматичними
навичками випливає з основної відмінності між мовленням та перекладом, а саме:
при спілкуванні мовець сам складає програму мовлення і її реалізує. Виходячи з
аналізу моделей породження мовленнєвого висловлювання [1], даний процес
включає як мовні, так і немовні елементи. Останні належать до елементів
глибинної структури, де власне відбувається закладення програми, причому на тій
мові, на якій буде здійснюватися мовлення. При перекладі програма задається у
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вигляді тексту, тобто ми маємо справу із поверхневими структурами. Перекладач
сприймає те, що він має сказати на іншій мові, а отже виходить що зміст
майбутнього висловлювання запрограмовано заздалегідь. У зв‘язку з цим, логічно
припустити, що задача мовного посередника ускладнюється, виникають додаткові
труднощі, а такий заданий зовні текст впливає на функціонування навичок при
перекладі, особливо це стосується категорій які не співпадають в обох мовах.
Основу перекладацької граматичної навички, так само як і мовленнєвої [3],
складатимуть операції з вибору граматичної структури та її оформлення
відповідно до норм мови на яку здійснюватиметься переклад. Однак, якщо в
мовленні обрана граматична структура повинна відповідати комунікативному
наміру мовця, то при перекладі вона передає комунікативний намір відправника
повідомлення на мові оригіналу. Аналогічно до формування мовленнєвих
граматичних навичок [3], формування граматичних навичок перекладу повинно
здійснюватися в умовах, максимально наближених до перекладацьких, тобто
заняття, і відповідно засоби, що на ньому використовуються, повинні моделювати
реальний переклад. Так само, як і будь-яка дія доведена до рівня навички,
перекладацька граматична навичка характеризується такими якостями як
автоматизованість, гнучкість, стійкість, відсутність спрямованості свідомості на
форму виконання, відсутність напруження і швидкої втомлюваності [3].
Важливою особливістю перекладацьких граматичних навичок є те, що їхнє
формування повинно відбуватися на базі аналогічних вже сформованих
мовленнєвих граматичних навичок, які, на час початку занять з перекладу, мають
вже добре функціонувати у студентів. Отже, фактично метою навчання на даному
етапі є вдосконалення граматичного компоненту фахової компетенції шляхом
глибокої систематизації граматичних категорій у свідомості майбутніх
перекладачів, автоматизації граматичних навичок в перекладі та включення їх до
структури перекладацьких вмінь.
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APHORISTISCHE SPRÜCHE IM DAF-UNTERRICHT
Onishchenko N.A. (Charkiw)
Zu den Aufgaben eines Sprachvermittlers im DaF-Unterricht gehört unter
anderem das Beibringen von der epideiktischen Rede. An diese werden folgende
137

Forderungen gestellt: Die Rede muss sorgfältig durchdacht, vorbereitet und lakonisch
gestaltet werden [3]. Das pragmatische Ziel der epideiktischen Rede ist es, positive
Emotionen des Adressaten, erhabene Gefühle hervorzurufen.
Nach verschiedenen Klassifikationen sind die folgenden Sprechgenres (oder
Basistextsorten) zur epideiktischen Rede zuzuordnen: Sprichwort, Maxime,
Abzahlreim, Slogan, Losung, Protestparole, Lob- und Geleitsprüche. [5, S. 4; 3]. Man
entscheidet, dass der Text zu den Basistextsorten gehört aufgrund dessen, dass er
„abschließende Erfahrung vermittelt, dass sie sich mit der ihnen zugesprochenen
generellen Aussage weniger auf eine aktuelle als vielmehr auf eine verallgemeinerbare
Situation beziehen und an einen Adressaten wenden, dem Erwartung auf Orientierung
unterstellt wird. (…) Das Besondere der Sprachgebärde von Sprüchen liegt in ihrer
Kurze und Prägnanz.― [5, S. 57].
Alle oben erwähnten Genres (verallgemeinert Sprüche) enthalten alle jedem
anderen Sprechakt eigenen Komponenten: den Absender (den Sprecher), den
Empfänger (Zuhörer/Gäste und den Betroffenen), Kommunikationssituation (einen
besonderen Anlass), Ziel (die Betonung von der Wichtigkeit des Anlasses,
Glückwunsch), Interaktion der Kommunikanten (ein Feed back vom Auditorium usw.)
[1, S. 12]. Kommunikativ erfüllen die Sprüche die Funktion der Verhaltensabsicherung,
„denn wir können uns darauf verlassen, dass unser Gegenüber mit den Routineformeln
das assoziiert, was wir ihm signalisieren wollen― [4, S. 100]. Die Repetitivität der
Themen und Formulierungen, die pathetische Modalität und das Verbalisieren von
Hoffnungen und gemeinsamen Wünschen erinnern an Gebete, so dass der Sprecher ein
hohes emotionales Engagement zeigt [6, S. 92].
Das Problem von Sprüchen im DaF-Unterricht ist durch eine soziale
Notwendigkeit, frei monologisch zu reden, bedingt. Die Qualität von solch einer Rede
der Fremdsprachenlerner wird steigen, wenn sie sich mit den Besonderheiten der
Sprüche als Sprachgenre auseinandersetzen, ihre Intentionen, Gegenstand, Struktur,
sprachliche Mittel verstehen, die Methoden des ungezwungenen Monologs beherrschen,
Sprechsituation und den Empfänger berücksichtigen [2].
Da die sprachliche Kompetenz der Sprachlerner der von den Muttersprachlern an
Freiheit und Kreativität gewissermaßen untersteht, schlagen wir vor, im DaF-Unterricht
„sichere― Kleintexte von Aphorismen als Lernmaterial zu verwenden. Eine pragmatisch
bewährte Wahl von den Aussagen der Prominenzen wird die kommunikativen
Kompetenzen der Sprachlerner vervollkommnen und zu eigener Sprachkreativität
motivieren.
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Unterstützungshöflichkeit im georgisch-deutschen Vergleich /Helga Kotthoff // Claus
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ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ
Павленко Л.В. (Дніпропетровськ)
Досконале володіння іноземною мовою стає важливим компонентом
підготовки фахівців у сфері державного управління, оскільки саме творче
використання засобів мовлення повною мірою виявляє професійні обдарування
державного службовця, сприяє його самотворенню та самовираженню [2, с. 1].
Сучасною метою навчання державних службовців іноземній мові є
оволодіння іноземною мовою як засобом комунікації, так і набуття професійно
спрямованої іншомовної компетентності для успішного виконання подальшої
професійної діяльності. Під терміном ―іншомовна комунікативна компетентність‖
у слід за С. Савіньон розуміємо здатність особистості функціонувати в реальній
комунікативній ситуації, у динамічно мінливій обстановці, де мовна
компетентність адаптується до сприйняття одержуваної лінгвістичної та
паралінгвістичної інформації [3, c. 23].
Розвиток співробітництва з Європейськими державами вимагає
налагодження тісних контактів між державними установами всіх рівнів і сфер
діяльності, основою чого є володіння державними службовцями іноземними
мовами. Принцип професійної спрямованості визначається як домінуюча форма
взаємозв‘язку предметів мовного і професійного циклів у системі професійного
навчання іноземної мови, оскільки вона відображає не тільки зв‘язок між
поняттями окремих дисциплін, а й розвиває певні якості особистості.
Продуктивність будь-якої діяльності, у тому числі й комунікативної,
залежить від певних умов. К.В. Олександренко визначає психолого-педагогічні
умови як значимі чинники, що впливають на досягнення високого рівня
професіоналізму навчальної діяльності, мають мотивуючий характер, що
забезпечує вплив на розвиток іншомовної комунікативної компетентності фахівця
як особистості. Психолого-педагогічними умовами розвитку іншомовної
комунікативної компетентності майбутнього фахівця з державного управління
вважаємо: соціальне замовлення фахівців, які володіють високим рівнем
іншомовної комунікативної компетентності; виховання готовності державного
службовця до індивідуально-професійного розвитку і самовдосконалення;
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створення іншомовного розвивального середовища як у рамках соціокультурної і
професійної діяльності, так і в ситуаціях професійно-орієнтованого навчання
мови;
створення
науково-методологічної
бази
розвитку
іншомовної
комунікативної компетентності, що дає змогу реалізовувати навчально-методичні
програми [1, c. 441].
Опитування свідчать, що державні службовці прагнуть навчитися
спілкуванню іноземною мовою, але часто уникають спілкування через
невпевненість у своєму рівні володіння мовою, бояться робити помилки.
Дж. Скрівенер вважає, що допомогти тому, хто вивчає мову, можна, створивши
―невимушені‖ реальні комунікативні ситуації [4, c. 148].
Отже, ефективне вивчення іноземної мови державними службовцями
вимагає використання методик на основі комунікативного підходу.
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РОЛЬ ВИКЛАДАЧА У СТИМУЛЮВАННІ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Павлова Л.В., Сергеєва О.А (Харків)
На сучасному етапі, діяльність викладача повинна бути спрямованою на
створення в аудиторії умов, які стимулюють розвиток внутрішньої мотивації у
студентів. Під внутрішніми мотивами ми розуміємо мотиви, джерелом яких є
усвідомлена пізнавальна потреба, яку задовольняє освітня діяльність.
Пізнавальний мотив надає цій діяльності особистісний зміст і кожного разу є
прямим результатом взаємодії викладача і студента [1; 2].
Традиційно викладання розглядається як процес, який вимагає від
викладача оцінки змісту предмета, що викладається, а ефективність викладання
полягає у пошуках шляхів і способів викладання змісту предмета. Часто у
викладачів не виникає необхідність замислюватися над своїми взаємовідносинами
зі студентами. Проте дослідження та особистий досвід свідчать, що продуктивне
навчання є результатом діяльності викладача у двох площинах: зміст предмета,
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що викладається, і формування і встановлення емоційного зв‘язку зі студентами,
що у свою чергу посилює когнітивне навчання і внутрішню мотивацію студентів.
Навіть якщо студент налаштований на когнітивне навчання, за відсутності
емоційного зв'язку з викладачем, його бажання сприймати і використовувати
інформацію досить низьке.
Безпосередність у поведінці викладача полегшує засвоєння матеріалу
студентами та позитивно впливає на процес навчання і формування мотивації.
Безпосередність – це педагогічне поняття, яке визначає межу до якої викладач
встановлює близькі стосунки зі студентами в протилежність збереженню
дистанції і стриманості [3, 549]. Безпосередність здійснюється вербальними і
невербальними засобами комунікації. Вербальна безпосередність полягає в тому,
щоб звертатися до студентів по імені, ставити особисті запитання, цікавитися
думкою студентів. Невербальна безпосередність полягає в умінні викладача
посміхатися співрозмовникові, створювати візуальний контакт, умінні
пересуватися аудиторією і використовувати cвої голосові можливості.
Окрім безпосередності викладач має уміло володіти низкою основних
навичок комунікації: 1) умінням підтримувати бесіду (здатність ініціювати,
підтримувати і завершувати розмову); 2) умінням вести предметну бесіду
(здатність передавати інформацію чітко і недвозначно); 3) умінням впливати на
амбітність суб'єкта (здатність змусити іншого підвищити свою самооцінку);
4) умінням підтримати співрозмовника (здатність підтримати співрозмовника в
стані депресії, прикрості або тривоги); 5) умінням залагоджувати конфліктні
ситуації (здатність досягати рішень, які б задовольняли обидві сторони;
6) умінням переконувати (здатність змусити співрозмовника змінити свої погляди
і поведінку); 7) умінням бути хорошим оповідачем (здатність розважати
співрозмовника цікавими історіями, жартами і так далі); 8) умінням регулювати
поведінку співрозмовника (здатність допомогти співрозмовникові побачити і
виправити власні помилки) [4]. Вищенаведені навички можна поділили на два
види: "емоційнонаправлені" і "емоційноненаправлені". Уміння впливати на
амбітність суб'єкта, уміння підтримати співрозмовника, уміння залагоджувати
конфліктні ситуації, уміння регулювати поведінку співрозмовника слід віднести
до "емоційнонаправлених" навичок. Вони є важливішими для студентів, які
сприймають процес навчання усвідомлено. "Емоційноненаправлені" навички такі
як, уміння підтримувати бесіду, уміння вести предметну бесіду, уміння
переконувати, уміння бути хорошим оповідачем вважаються важливішими в
середовищі студентів з низькою мотивацією до навчання .
Зазначимо, що викладач вузу повинен підходити до навчального процесу не
тільки як до процесу викладання знань, умінь та навичок з фаху, а й своїм
прикладом має спонукати студентів до процесу накопичення навичок
спілкування, необхідних студентам для їх подальшої успішної соціалізації у
суспільстві.
ЛІТЕРАТУРА:
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ВИКОРИСТАННЯ ГАЗЕТНО-ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ НА
ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Павлюк Ю.В. (Харків)
Мова періодики, як і інші різновиди мовлення, базується на комунікативній
функції, проте це також ідеологічна та психологічна зброя, яка виражає і формує
суспільну думку, впливає на суспільну свідомість в залежності від інтересів класу,
який її представляє. Крім комунікативної функції, преса виконує такі функції:
інформувати, орієнтувати, виховувати, організовувати, впливати, будувати
свідомість у позитивному або негативному почутті. Отже, треба зазначити, що
головна функція газетно-публіцистичних текстів, яка охоплює всі ці особливості, –
це інформувати.
Під інформацією ми розуміємо об‘єктивний переказ або передачу
повідомлень, фактів, що містяться у текстах газетно-публіцистичного стилю [2].
Такі тексти відрізняються насиченим культурним контекстом, містять відомості
про сучасний стан економіки, політики, суспільного життя країни [1].
Під час навчання студентів іноземній мові велике значення має
застосування автентичних матеріалів з метою залучення їх до культури країни,
мова якої вивчається. Задля підвищення інтересу студентів до активного
навчального матеріалу, можемо рекомендувати використання текстів, узятих зі
шпальт іншомовних газет чи журналів та попередньо відредагованих викладачем
у відповідності до їх рівня мовної підготовки.
Наприклад, під час викладання іспанської мови на четвертому курсі денного
відділення факультету іноземних мов Харківського національного університету
ім. В.Н. Каразіна ми широко застосовуємо автентичні тексти з іспаномовних
газет: «El Mundo», «El País», «La Vanguardia», «ABC», «El Financiero».
Обрані статті зазвичай адаптуються до рівня знань студентів четвертого
курсу та насичуються активними лексичними одиницями, запланованими
робочою програмою. Після цього статті пропонуються студентам для
індивідуального ознайомлення та колективної опрацювання під час аудиторних
занять, що проводяться у формі рольових ігор, дискусій, презентацій, а також з
метою навчання анотування і реферування газетних статей. Результати роботи
демонструють підвищення успішності засвоєння активного лексичного матеріалу.
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Таким чином, використання статей з «якісних» або популярних періодичних
видань з навчальною метою підвищує мотивацію студентів до вивчення іноземної
мови та покращує засвоєння активного лексичного чи граматичного матеріалу, а
також сприяє успішному формуванню соціокультурної компетенції.
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ПРОБЛЕМАТИКА ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СОЧЕТАНИЙ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЯЗЫКА
Пантелеева Е.Я., Чурсина Л.В. (Харьков)
Особенности изучения юридического языка и его фразеологических
сочетаний диктуют необходимость учета множества аспектов при разработке
программ, связанных с преподаванием юридической лексики. Специфические
элементы, присущие праву, заслуживают более детального рассмотрения, но в
настоящий момент нас интересуют фразеологические сочетания, которые
являются лингвистическими элементами, редко рассматриваемыми в рамках
изучения языков специальности вообще, и в юридическом языке, в частности.
Обращаясь к фразеологическим сочетаниям, следует отметить сложность в их
овладении, что подтверждается следующими моментами.
Прежде всего, любой список фразеологических сочетаний не является
полным. К тому же, родной язык не всегда может быть полезен для понимания и
употребления подобных сочетаний в иностранном языке. Наконец,
фразеологические сочетания не всегда представлены в учебниках , хотя болееменее описаны в словарях.
Несмотря на все эти проблемы, изучение фразеологических сочетаний
необходимо, ведь приобрести знаменитое «чувство языка», это, между прочим,
также означает овладеть знанием его сочетаний. Как было уже отмечено, в
учебниках иностранных языков, в том числе и по определенным специальностям,
сочетания языка мало или плохо освещены. В самых лучших пособиях они могут
стать объектом нескольких упражнений. В любом случае, мы можем наблюдать
достаточную ограниченность последних в связи с отсутствием прогресса и
употреблением уже упомянутых до этого в текстах или упражнениях
фразеологических сочетаний.
Вследствие
всего
вышесказанного,
необходимость
упражнений,
способствующих лучшему усвоению фразеологических сочетаний юридического
языка, является очевидной. Разнообразие является, бесспорно, одним из основных
качеств этих упражнений, которые должны иметь возможность быть
приспособленными ко всем уровням обучения.
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Обучение фразеологическим сочетаниям может быть двух типов:
непосредственное – путем выполнения упражнений, и косвенное – благодаря
другим видам деятельности, не требующим лишь лексических знаний. Очевидно,
что оба подхода к обучению являются полезными и дополняют друг друга.
В рамках прямого обучения, при котором упражнения играют чрезвычайно
важную роль, можно выделить два вида подобных упражнений. Первые касаются
словаря рецептивного, вторые – продуктивного. Действительно, любой
изучающий язык имеет в своем арсенале два вида лексических знаний. Один
направлен на восприятие (узнавание лексических единиц), второй – на
продуцирование (использование лексических единиц в высказываниях). Одна и та
же единица может быть знакома или узнана в рецептивной деятельности, но
незнакома в случае продуцирования, и наоборот. Во многих случаях пассивные
знания более прочные, чем знания активные. В любом случае эти два вида знаний
должны учитываться.
В то же время, упражнения, относятся ли они к словарю рецептивному или
продуктивному, должны, прежде всего, представлять фразеологические сочетания
в своем контексте, желательно аутентичном. Источниками этого контекста могут
стать аутентичные тексты (тексты специализированные или научно-популярные
по данной специальности). Фразеологические сочетания, находящиеся в
подобном окружении, т.е. на своем семантическом поле, усваиваются легче.
К упражнениям прямого изучения можно отнести рецептивные упражнения
с сочетаниями, представленными как вне контекста, так и в контексте в
изложении упражнения; продуктивные упражнения, которые можно поделить на
полупродуктивные, где обучаемый должен дать в качестве ответа правильное
сочетание в контексте, и продуктивные в коротком контексте, в которых
обучаемый должен найти сочетание и использовать его в контексте. Также
возможно использование упражнений одновременно рецептивных и
продуктивных. К косвенным видам обучения относятся восприятие текстов
(устно и письменно), производство текстов (устно и письменно), интерактивные
виды деятельности.
МЕТОДОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ФОРМУВАННІ ПИСЕМНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
У СТУДЕНТІВ
Панич Г.А. (Київ)
Як відомо, ефективність навчання безпосередньо залежить від наближення
процесу передачі знань, формування навичок та вмінь до реальних умов їх
практичного застосування [2, с. 22]. Комп‘ютерні технології дозволяють
організувати процес навчання таким чином, щоб максимально враховувати
специфіку вивчення іноземної мови. При комп‘ютеризованому навчанні
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іноземних мов, тобто такому навчанні, де комп‘ютер застосовується як провідний
засіб навчання, він забезпечує наступні види діяльності: комунікативну,
інформаційну, тренувальну, дослідницьку, текстову та контролюючу.
Аналіз літературних джерел показує, що сучасні навчальні комп‘ютерні
матеріали можуть знайти своє застосування у навчанні практично всіх аспектів
мови та формуванні навичок та вмінь в усіх видах мовленнєвої діяльності. Разом з
тим, на сучасному етапі розвитку комп‘ютерних навчальних технологій
використання комп‘ютера, як свідчать його техніко-дидактичні можливості, є
найбільш ефективним для формування писемно-мовленнєвих навичок.
При навчанні письма представляє інтерес робота у текстовому редакторі.
Для створення вправ, що потребують заповнення пропусків, або
трансформаційних вправ, викладач має підготувати файл із відповідно
оформленими текстами. Студенти будуть виконувати завдання або вводячи текст
з клавіатури, або використовуючи функції ―знайти і замінити‖. Функцію
перевірки правильності виконання завдання при даному виді роботи з текстовим
редактором беруть на себе встроєні програми перевірки орфографії, граматики та
стиля [1, c. 75]. Користуючись текстовим редактором можна написати твір,
відредагувати його самому чи за допомогою комп‘ютера, представити для
перевірки вчителю і в разі необхідності внести корективи після зауважень.
Комп‘ютер дозволяє легко вносити зміни у комп'ютерний варіант тексту і
позбавляє необхідності передруковувати кінцевий варіант.
Інструментальні програми-оболонки (authorizing programmes), як,
наприклад, програма ―Hot Potatoes‖, використовуються в практиці навчання
писемного спілкування, оскільки пропонують ряд тренувально-контролюючих
вправ наступних типів: заповнення пропусків, розгадування кросворду,
встановлення співвідношень, встановлення послідовності [1, c. 72]. Останній вид
вправ становить інтерес при формуванні орфографічних навичок, пропонуючи
встановити, наприклад, послідовність літер у слові.
З-поміж зарубіжних комп‘ютерних програм, спрямованих на формування
орфографічних навичок, зазначимо ―Spell it!‖– програму, що складається із 5
видів вправ: match, quiz, cross, cloze, mix. Програма призначена для широкого
загалу користувачів, включаючи учнів середніх шкіл і студентів перших років
навчання.
Програма ―Tomorrow Promise Spelling‖ для студентів І-ІП курсів охоплює
всю програму навчання і містить 30 уроків, спрямованих на формування та
розвиток орфографічних навичок і вмінь. Програма доповнена трьома
навчальними іграми та оціночним тестом після кожного уроку. У якості
додаткового матеріалу поданий ілюстрований словник та програми для створення
текстів.
Таким чином, інтегруючи комп‘ютерні технології у навчальних процес,
можна більш ефективно вирішувати цілу низку практичних задач на заняттях з
іноземної мови, зокрема, формувати і удосконалювати навички техніки письма, як
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графічні так і орфографічні, удосконалювати навички читання, сприяти
вмотивованому виконанню завдань.
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
НА ОСНОВЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА
Паперная Н.В., Ковалевич Е.П. (Армавир, Россия)
Использование так называемого регионально-национального компонента
(РНК) в процессе обучения английскому языку способствует более осознанному
овладению языком как средством общения в поликультурном обществе.
Пробуждая интерес к своей культуре, можно развить межкультурную
грамотность студентов, которая позволит стать компетентным участником
процесса межкультурной коммуникации.
Возможности Интернета в плане создания социально-культурного аспекта
развития личности уникальны: сетевые ресурсы помогают реализовать
личностно-ориентированный
подход
в
обучении,
обеспечивают
индивидуализацию и дифференциацию обучения с учѐтом способностей и
склонностей обучаемых.
Применение Интернет-технологий требует от преподавателя продуманной
реализации возможностей сети с учетом задач учебного процесса. Глобальная
сеть делает возможным доступ к любой необходимой информации: графической,
звуковой и проч. [1].
Северный Кавказ – это многонациональный регион, в котором живут и
взаимодействуют
народы,
различающиеся
спецификой
политической
организации, экономической и социальной характеристиками, языком и
менталитетом [2]. Для решения практических задач, возникающих в вузовском
образовании в контексте национальных проблем, необходимо обеспечение
соответствующими учебниками и учебно-методическими изданиями.
Основой учебно-методического комплекса (УМК) по английскому языку
«Krasnodar Region – Land of Diversity (Краснодарский край – мозаика языков и
культур)» является РНК, а главной задачей – создание условий, способствующих
освоению студентами особенностей культур родного края. Разделы УМК
(Glimpses of History, Cultural Tips, Industry & Agriculture, Schools & Universities,
Health Care, Sport, Recreation & Tourism) раскрывают историко-культурное
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наследие Краснодарского края и Армавира, перспективы его социальноэкономического развития в рамках подготовки к проведению Олимпиады-2014 и
расширения туристических связей, а также потенциал в области образования и
здравоохранения. Каждый раздел начинается с вводных упражнений (Lead-in).
Далее следуют задания по развитию умений в таких видах речевой
деятельности, как: Listening, Speaking, Reading и Writing /Project. Для
аудирования (Listening) предлагаются задания с использованием Интернетресурсов, например сайта ВВС (http://www.bbc.co.uk).
Для чтения (Reading) предназначены небольшие по объему тексты
информативного характера, после работы с которыми студенты выполняют
задания творческого характера (Project) на основе дополнительной информации
из сети: Make a poster for the jubilee performance at the Armavir Theater. Use the
information from the web site http://www.armawir.ru.
Упражнения для говорения (Speaking) направлены на совершенствование
коммуникативных навыков.
Таким образом, применение Интернет-ресурсов способствует творческой
самореализации обучаемых и развитию у них умений языковой,
коммуникативной и культурной компетенций.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Ковалевич Е.П. Интенсификация процесса обучения английскому языку в вузе
на основе использования Интернет-ресурсов / Е.П. Ковалевич, Н.В. Паперная //
Мир на Северном Кавказе через языки, образование, культуру. Россия – Кавказ –
мировое содружество. – Пятигорск: ПГЛУ, 2010. – С. 51 – 54. 2. Культура
регионов России [электронный ресурс]: http://www.culturemap.ru //region.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОВ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ ВУЗОВ
Паперная Н.В., Мирзоян Е.Э. (Армавир, Россия)
При современном многообразии методов обучения иностранным языкам
возникает проблема выбора наиболее эффективных технологий и перспектив
решения задач формирования иноязычной компетенции. В отечественной высшей
школе в настоящее время наблюдается процесс активного внедрения
мультимедийных технологий в образовательный процесс в качестве
дидактического средства обучения.
На наш взгляд наиболее прогрессивные возможности мультимедиа
заключаются в использовании их в учебном процессе в качестве интерактивного
инструмента познания. Исследовательский, проектный подход в системе
обучения студентов, разработка ими собственных мультимедиа проектов,
постоянное использование мультимедиа учебного назначения по темам разделов
учебных пособий, а также темам специальностей, позволяют трансформировать
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традиционный процесс обучения в развивающий и творческий. Основным
преимуществом работы с мультимедиа проектами является высокая мотивация
студентов, что способствует повышению качества обучения иностранному языку,
активизации познавательной деятельности студентов, раскрытию практической
значимости изучаемого материала.
Учитывая эффективность использования проектной методики в системе
высшего образования, нами было разработано учебно-методическое пособие
―English for special purposes. Life safety‖, предназначенное для студентов
специальностей
«безопасность
жизнедеятельности»,
«экология
и
природопользование», «биологическое образование», а также студентов всех
факультетов высших учебных заведений. В пособие вошли аутентичные тексты,
содержащие сведения о стихийных бедствиях и их последствиях, правилах
поведения в чрезвычайных ситуациях, оказании первой медицинской помощи.
Тексты разделов снабжены различными типами заданий. Заключительным
этапом работы над текстом каждого раздела студентам предлагаются задания,
которые должны быть представлены в виде мультимедиа или Интернет проектов.
Так, например, раздел ―Terrorism‖ содержит следующие проектные задания:
 Gather information about any known terrorist group. Using websites, newspapers
or media site, investigate the assigned group with your partners and prepare a
presentation on the results of your research.
 Search newspapers and news websites for recent terrorist incidents that happened
in your region. Create a PowerPoint project. What would you do to prevent them?
Такие задания носят творческий характер и способствуют активизации
мыслительной деятельности, развитию воображения и кругозора студентов,
эффективной выработке навыков обработки информации, работы с документами,
умений обобщать и интегрировать полученную информацию, а также более
глубокому усвоению материала, так как постоянно стимулируют их интерес к
изучению английского языка.
Реализация творческих проектов позволяет максимально раскрыть
творческие
возможности
студентов
и
стимулировать
их
научноисследовательскую работу, при этом взаимодействие между студентами и
преподавателем в ходе разработки проекта может осуществляться как
непосредственно в аудиторное время, так и самостоятельно. В свою очередь
мультимедиа технологии способствуют раскрытию, сохранению и развитию
личностных качеств обучаемых.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Паперная Н.В. Мультимедиа как средство интенсификации самостоятельной
работы студентов в ВУЗе / Н.В. Паперная, Е.Э. Бутаева. Инновационные
технологии в преподавании иностранных языков: Сб. ст. – Армавир, 2010. –
С. 281 – 284. 2. Сысоев П.В. Современные учебные Интернет-ресурсы в обучении
иностранному языку / П.В.Сысоев, М.Н. Евстигнеев // Иностранные языки в
школе. – 2008. – N 6. – С. 2 – 9.
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РОЛЬ КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ
Пасынок В.Г. (Харьков)
Без соответствующей культуры и духовности общества и личности, которые
объединяют в себе, прежде всего, такие качества, как гуманность, толерантность,
понимание наивысших ценностей человека, уважение к человеческой жизни, к
представителям других государств, наций и рас в сочетании с самоуважением,
уважительным отношением к себе, к своей национальной принадлежности, –
успех в глобальном прогрессе человечества будет невозможным [1].
Данные социологических исследований и собственный педагогический
опыт показывают, что в последние десятилетия наблюдается снижение
общекультурного уровня студентов. Это явление носит массовый характер и
проявляется в ослаблении интеллектуально-духовного развития выпускников
вузов. Актуальность данного вопроса связана с необходимостью повышения
уровня культуры и духовности в обществе, как на глобальном уровне, так и в
отделенных средах людей и каждой личности, в частности.
Ведущая роль образования в культуре очевидна и новая гуманистическая
парадигма образования представляется как культуроформирующийся и
культуроразвивающийся процесс.
Гуманистическая парадигма предполагает право каждого обучающегося на
личную траекторию образования, неразрывно связанную с духовным и
культурным становлением личности [2]. Это – сложный многоуровневый процесс,
в течение которого создаются, меняются, понимаются, отвергаются и
аккумулируются духовные ценности. Самоидентификация личности в культурном
пространстве не сводится только лишь к освоению культурных ценностей, а
представляет сложный процесс становления личности и преобразования
характера человеческого бытия.
Ведущую роль при этом играет культурный компонент образовательного
пространства учебного заведения, который можно обозначить как
самостоятельную культурную среду последнего. Культурная среда привлекает к
себе в последнее время пристальное внимание исследователей, однако в
практическом плане ее недооценивается. Однако культурная среда,
соответствующая ценностям мультикультурного образования, отражает
культурный плюрализм современного мира, а также является предпосылкой для
формирования нравственных ценностей ее субъектов таких как, толерантность,
патриотизм и гражданская ответственность, культурная сознательность,
способность и готовность к межкультурному взаимодействию, осознание себя
частью национальной и иноязычной культур.
В последнее время учеными активно разрабатывается средовой подход в
методике и педагогике, в частности, все больше исследователей смотрит на
образовательные учреждения не просто как на место, в котором протекает
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учебный процесс, а как на образовательное или социокультурное пространство
или среду личностного и профессионального становления обучающихся.
Теоретические основы средового подхода в педагогике, проблемы
проектирования и построения образовательной среды учебного учреждения,
методики измерения качества образовательной среды отражены в работах
Ю.С. Мануйлова [3], Г.Г. Шека [4], В.А. Ясвина [5] и др.
Тем не менее, в упомянутых научных работах не уделяется должного
внимания проблемам культурной среды образовательного учреждения. Наша
задача заключается в рассмотрении вопросов, касающихся феномена культурной
среды вуза и исследований методического потенциала культурной среды в
процессе формирования профессиональной компетенции студентов.
Что же представляет собой культурная среда?
Сейчас все чаще говорят о том, что образовательный процесс неразрывно
связан с той средой, в которой он протекает. Во многих научных работах
встречаются термины образовательная и культурная среда. Как правило, под
образовательным пространством и образовательной средой понимаются
практически сходные понятия, т.о. образовательная среда определяется как часть
социокультурного пространства, зона взаимодействия образовательных систем,
их элементов, образовательного материала и субъектов образовательного
процесса. Под культурной средой образовательного учреждения, понимается
пространство культурного развития обучающихся, вбирающее в себя такие
компоненты среды, как отношения, ценности, символы, предметы и т.д.
Поскольку мы рассматриваем образование как стержневую основу культуры, то
логично было бы воспринимать образовательную среду конкретного учебного
заведения как основной компонент его культурной среды, неразрывно связанный
с ней и не существующий без нее.
Понятие культурной среды образовательного учреждения как сложного и
многоуровневого феномена служит связующим звеном между простым
эмпирическим
представлением
об
образовательном
учреждении
и
представлением о нем как о сложно организованной системе со своей культурной
спецификой.
В соответствии с принципами, ценностными ориентациями и
профессиональными потребностями студентов определяются средства и способы
создания и поддержания культурной среды.
Но прежде чем говорить о методических средствах и способах создания и
поддержания культурной среды следует подчеркнуть важнейшую и главнейшую
роль преподавателя, культурного, широко образованного, владеющего не столько
материалом, а что очень важно, методикой его передачи студентам.
Следует отметить, что до сих пор не существует концептуально
обусловленной и эффективной системы подготовки преподавателей для вузов.
Педагогические вузы готовят учителей для школ и средних специальных учебных
заведений. Аспирантура и докторантура вуза основное внимание уделяют научноисследовательской
деятельности,
факультеты
институты
повышения
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квалификации преподавателей вузов чаще всего нацелена на развитие умений и
навыков в сфере преподаваемых дисциплин и информационных технологий.
Педагогической и методической составляющей деятельности преподавателя
уделяется недостаточно внимания.
ЛИТЕРАТУРА:
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ФОНЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КИТАЙСЬКИХ СТУДЕНТІВ
ПРИ ВИВЧЕННІ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ
Пашкова А.В. (Харків)
Головний недолік китайських студентів, коли вони зіштовхуються з
граматикою західної мови, є величезна різниця між мовою і структурою цих індоєвропейських мов; їх граматика набагато більш гнучкіша і складна. Китайська
мова односкладова та морфологічно простіша.
В обох мовах, іспанській і китайській, зареєстровано шість проривних
фонем, об'єднаних в 3 пари. Різниця в тому, що в іспанській мові опозиція є в
кожній парі між глухими і дзвінкими, в той час як в китайській мові всі 6
проривних фонем глухі, зібрані в 3 пари придихових-непридихових. Таким
чином, різниця між дзвінкими та глухими не має функціонального значення в
китайській мові, що є присутнім в іспанській, дуже часто багато китайських
студентів плутають дзвінкі звукі [b, g, d] та глухі [p, k, t].
Зазвичай також вони зіштовхуються з проблемами у вимові фонем
тримтячих і міжзубних, яких не існує в китайській мові, різниця між тримтячою r
і латеральною l кітайськими студентами не помічається, тож слова з такими
приголосними є проблемою для аудиювання та написання диктантів.
У китайській мові велике значення має фонетика, бо значення слова
залежить від вимови. Тональна система мови дозволяє використовувати відносно
невелику базову лексику і незмінну просту структуру, де у багатьох випадках
семантичні значення вкаже інтонація.
У китайській мові існує чотири різних відтінків, які можуть зробити суттєві
відмінності: перший (рівний), другий (висхідний), третій (нисходяще-висхідний) і
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четвертий (спадний). Один і той же склад може бути прочитаний мінімум чотирма
способами. Тони мають невеликі відмінності по довготі звуку. Зазвичай, третій
тон є найдовшим, а четвертий - найкоротшим, перший і другий тон по довготі
знаходяться між третім і четвертим. Наприклад:
1) Перший тон: wō (olla)
2) Другий тон: wó (sucio, desagradable)
3) Третій тон: wŏ (yo)
4) Четвертий тон: wò (fértil, rico).
Ще однією проблемою для китайських студентів є наголос, бо в іспанській
мові він вільний, в різних словах він може падати на різні склади, в китайській
мові ж наголос утворюється за моделлю «ненаголошений-ударний», в більшості
слів поєднання складів відбувається за типом «ударності-ненаголошеності».
Вивчення іноземної мови складається з вивчення фонетики, граматики і
словникового складу мови, послідовність навчання також залежить від цих трьох
пунктів. Фонетична складова – найскладніша, але в той же час і найважливіша,
так як сама по собі мова, її структура – це, перш за все, фонетика. Неправильна
вимова тягне за собою граматичні помилки, а також помилки у вживанні слів.
Первісне вивчення звуків вимагає великої самовіддачі, але фонетична база робить
величезний вплив на вивчення мови надалі.
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РОЗВИТОК У МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ УМІННЯ КЕРУВАТИ
ІНФОРМАЦІЄЮ ПІД ЧАС СПІЛКУВАННЯ ПО УКВ-РАДІО
Петровська Ю.В. (Херсон)
Компенсаторне вміння керувати інформацією є невід‘ємною частиною
формування комунікативної компетенції людини у говорінні і розкривається у
здатності майбутнього судноводія впливати на вибір найбільш оптимальних
мовленнєвих засобів спілкування з позиції партнера під час здійснення
дистанційних форм спілкування типу судно-судно або судно-берегова станція.
Цілеспрямований розвиток зазначеного вміння є вимогою Міжнародної морської
організації, висунутого у результаті аналізу типових помилок серед судноводіїв:
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високого темпу мовлення, сильного акценту, оформлення повідомлення
декількома іноземними мовами, неправильного використання технічних морських
термінів або використання нестандартної фразеології, зміни структури
повідомлення.
Для вирішення поставленої проблеми нами було створено комплекс вправ в
усному мовленні на прикладі теми „Спілкування у морі‖ / ―Communication at sea‖,
що відповідає змісту ІІІ року навчання студентів. Специфіка комплексу вправ для
взаємопов‘язаного навчання говоріння та аудіювання полягає в інтегрованому
розвитку мовленнєвого уміння керувати інформацією та уміння використовувати
компенсаторну стратегію „appeal‖ [1, с. 244]. У складі стратегії виділено
прийоми, які спрямовані на вирішення наведених вище помилок: попросіть
говорити повільніше та чіткіше; попросіть повторити інформацію; попросіть дати
визначення; попросіть навести приклад. Розроблений комплекс вправ сприяє
привчанню студента до свідомого оперування стратегією „appeal‖ для вирішення
професійно-орієнтованих комунікативних завдань. З цією метою ми виділяємо і
варіюємо три типи інструкції, які забезпечують студента різною орієнтувальною
основою виконавчої частини дії. Перший тип інструкції забезпечує студента
повною орієнтувальною основою, що передбачає альтернативний вибір
компенсаторних прийомів і мовленнєвих засобів для вирішення поставленого
комунікативного завдання. Наприклад: Listen to the beginning of the conversation
between a pilot boat and a power-driven ship „Linkor‖, and complete it using one of
the paraphrasing techniques below: ask to repeat ship dimensions or ask to explain ship
dimensions. Role-play your conversation (language options are given for each
technique presented).
Другий тип інструкції має надмірну кількість підказок щодо орієнтувальної
основи дії, проте не містить прямої вказівки, а лише підказки щодо конкретного
прийому вирішення комунікативного завдання, що привчає студентів аналізувати
і вибирати необхідні прийоми та мовленнєві засоби їх реалізації відповідно до
обставин спілкування. Наприклад: Listen to the conversation and discuss with your
mates: Would it be easier for the watch officers to find a compromise if they introduced
themselves at the beginning of data transmission? Would it be easier for the watch
officers to find a compromise if they exchanged all information about their ships:
names, IMO number, ETD/ ETA, ship‘s course, speed, dimensions or intentions? What
technique would be more useful in this case?
Третій тип інструкції має неповну орієнтувальну основу виконавчої частини
дії і отже, не містить підказок щодо компенсаторного прийому, доречного у
конкретній ситуації, і спрямований на розкриття здатності студента самостійно
вибирати необхідний прийом і мовленнєві засоби його реалізації. Наприклад:
Listen to the beginning of the conversation between two ships and complete it with your
mate as if you were watch officers of a pilot boat and a container carrier. What
communication difficulties did you spot? How did you solve them?
Проведене дослідження дає підстави стверджувати, що свідоме оперування
стратегією „appeal‖ легко досягається на основі трьох типів інструкції, й у
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комплексному використанні з іншими компенсаторними стратегіями забезпечує
основу для аналізу і корекції помилок у мовленні моряків з різним культурним та
лінгвістичним досвідом.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ
СТУДЕНТАМ СТАРШИХ КУРСІВ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ
Пєшкова О.Г. (Харків)
Навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою підготовки магістрів
традиційно розглядається як перехідний етап до навчання в аспірантурі,
складання кандидатських іспитів та захисту дисертації, тобто до активного
спілкування між науковцями, в тому числі іноземною мовою. Таким чином, з
урахуванням цього факту викладання іноземної мови для студентів - магістрів
немовних факультетів набуває своїх особливостей та своєї значущості.
Складання кандидатського мінімуму з англійської мови є важливою
складовою діяльності аспіранта/пошукача на його шляху до захисту
кандидатської дисертації. Це безпосередньо впливає на хід занять з англійської
мови зі студентами-магістрами немовних факультетів. Оскільки програми і
вступного іспиту до аспірантури, і кандидатського іспиту включають такі
завдання, як читання тексту за фахом, складання анотації англійською мовою та
усне висловлювання на задану тему, ці типи мовленнєвої діяльності стають
основними в підготовці студентів-магістрів. Студенти самостійно добирають
тексти з власної спеціальності, під керівництвом викладача виконують переклади
тексту з англійської мови рідною та навпаки, опрацьовують усне та письмове
рецензування даних текстів та написання анотацій з виділенням ключових слів у
тексті.
За умови того, що основна увага приділяється роботі з текстами
англійською мовою, важливе значення відіграє опанування студентами
граматичного матеріалу та активне використання його в усному та письмовому
мовленні. В описаному вище форматі роботи із магістрами граматика
викладається студентам не пасивно, з відривом від використання в реальних
ситуаціях мовлення, а активно, в ракурсі реалізації граматичних правил саме в
текстах, що аналізуються.
Наприклад, наукові та науково-публіцистичні тексти англійською мовою
зазвичай містять багато конструкцій пасивного стану (Passive Voice), конструкцій
з використанням безособових форм дієслова (Verbids), складних обставинних та
дієприслівникових зворотів (Adverbial and Participial Constructions), що може
викликати у студентів певні труднощі із перекладом даних конструкцій, а як
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наслідок неповне розуміння прочитаного та неспроможність викласти матеріал
тексту. Таким чином, такі граматичні явища мають бути одними з перших,
винесених на розгляд студентів. При цьому важливо усвідомлювати, що цей
розгляд не буде введенням нового матеріалу, а закріпленням старого, вивченого
студентами ще на молодших курсах як такого, що набуває особливої значущості в
світлі його активного відбиття на тлі спеціалізованого спілкування.
Таким чином, актуальним у навчанні граматики на цьому етапі та в даних
умовах стає свідомо-орієнтований підхід, при якому навчання граматики
розглядається не як «лінійний» процес, оволодіння граматикою здійснюється
індуктивним шляхом та відпрацьовується на аутентичних матеріалах, зразках
використання певного граматичного явища в суто комунікативних ситуаціях.
Позитивною стороною цього підходу є орієнтація на свідоме оволодіння мовою,
спрямування на подальше використання граматичних явищ, що вивчаються, в
процесі спілкування [1, с.163]. В ході оволодіння граматичним явищем студент
проходить шлях від актуального усвідомлення до повної автоматизації на етапі
вдосконалення, коли студент продовжує вивчати мову та використовувати її в
професійних цілях. Варто також зазначити, що свідомо-орієнтований підхід має
на меті інтенсифікувати саме лінгвістичну компетенцію студентів, формування
якої з подальшим використанням її у фаховому іншомовному спілкуванні є одним
з найважливіших завдань викладача при роботі зі студентами немовних
факультетів.
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LANGUAGE MEANS FROM THE POINT OF PERSUASIVENESS
Petuhova O.I., Zaitseva M.O. (Kharkov)
Recently, there has been a growing interest in the problems of communication in
terms of impact on the audience. Being persuasive is necessary for those who have to
convince the audience, especially for lawyers. It should be noted that the problem of
persuasiveness has been studied by many scientists, for example, by Lippmann W.,
Harris R., Griffin E., Oakes P., Parrot R., Borchers T. However, nowadays the
manipulation of public opinion has become more complex and not so obvious. All this
resulted in the appearance of new ways of influence and choice of language means.
Thus, even a brief description of the problems of modern communications allows
us to speak about the topicality of the research. Further, let us analyze how
persuasiveness is manifested on the linguistic level. It is the goal of this paper.
In order to be persuasive it is essential that any speaker should be aware of the
following: to have good communication skills and to use his body language properly.
As to the first point (good communication skills) any speaker should consider the fact
that a lot of people, if not the majority, will also try to refute the speaker`s statements.
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There will definitely be individuals who initially cannot accept or understand the
speaker`s view, which explains why each speaker needs to learn how to respond
appropriately. They also have to find the right words and arrange them properly to best
suit the situation [1]. Let`s scrutinize the language means which are often used in the
legal discourse.
It should be noted that persuasiveness means being logical. That is why there are
a lot of discourse markers in the legal discourse. In Practical English Usage Michael
Swan defines a ―discourse marker as a word or expression which shows the connection
between what is being said and the wider context‖ [3; p.138 – 145].
Traditionally, some of the words or phrases that were considered discourse
markers were treated as "fillers" or "expletives": words or phrases that had no function
at all. But nowadays most linguists believe that they fulfill a variety of functions:
establishing a sequence, expanding on a point, contrasting, referring to the past, drawing
a conclusion or inference through reasoning, emphasizing, giving an example,
summarizing.
Another special feature of English legal texts is the use of modal verbs. And here
the verb shall should be mentioned. The verb conveys no future tense but the present
one, and also indicates the action as forbidden or recommended. In addition, it also
helps to affect the addressee in a certain way.
Then we should pay attention to the use of the Oblique Moods. The Oblique
Moods are in several forms in English. Two of them are often observed in legal texts –
the form should (the Suppositional Mood) in conditional sentences and the form of the
bare infinitive (Subjunctive I). In texts of legal discourse they widely use
nominalization. Nominalization fulfils the functions of emphasizing and linking but also
―Because a lot of information can be packed into a noun group, it can make sentences
shorter and leave the rest of the sentence free to add new information‖
[2, p. 204]. In legal discourse lawyers often paraphrase the client`s words. With the help
of paraphrasing lawyers make the idea more clearly and shorter. The result: all
extralinguistic information is removed.
From the point of view of the lexical component we should point out to different
set phrases and intensifying words.
So nowadays, when the information technologies are developing rapidly, teachers
should teach their students to express opinions persuasively and eloquently using certain
language means paying attention to important differences and similarities which help to
distinguish styles and kinds of discourse.
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МОБІЛЬНЕ НАВЧАННЯ ЯК НОВА ТЕХНОЛОГІЯ
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ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Плугатарьова О.І. (с. Яковлівка, Харківський р-н)
Розвиток педагогіки у ХХІ столітті тісно пов‘язаний з технологічним
прогресом і характеризується широким використанням інформаційнокомунікаційних технологій. Використання ресурсів мережі Інтернет стало
невід‘ємною частиною при викладанні будь-якого предмету, а під час вивчення
іноземної мови всесвітня мережа надає необмежені можливості з використання
автентичних матеріалів різного характеру.
Ми живемо у мобільному світі. Це додатково підсилюється швидким
розповсюдженням простих у використанні та відносно недорогих смартфонів,
електронних книг, планшетів та випуском спеціалізованого програмного
забезпечення для них. Сучасні мобільні прилади багатофункціональні. Однією з
функцій є доступ до контенту та навчання.
Термін «мобільне навчання» (м-навчання) mobile learning (m-learning)
відноситься до використання мобільних і портативних ІТ-приладів, таких як
кишенькові комп‘ютери, мобільні телефони і планшетні ПК в процесах
викладання та навчання. Мобільне навчання тісно пов‘язане з електронним та
дистанційним навчанням, відмінністю є використання мобільних приладів.
Навчання проходить незалежно від місця знаходження і відбувається за
допомогою використання портативних технологій. Одним з найпоширеніших
мобільних приладів серед молоді є телефон. Але, не дивлячись на широке
розповсюдження і доступність мобільних телефонів серед учнів та студентів,
мобільне навчання слабо використовується у процесі здобуття знань. Самостійне
навчання, гнучкість та миттєве отримання інформації є головними ознаками
мобільного навчання.
Під час вивчення іноземної мови портативні та мобільні прилади
використовуються не лише для отримання та обробки інформації, а й для
постійного навчання, наприклад використання електронних словників, книг,
надання аудіо та відео підтримки та інших засобів для вивчення мов.
Серед недоліків та проблем мобільного навчання є відносно короткий
термін дії батареї, розмір екрана і ключовий розмір, можливості підключення,
відслідковування результатів і правильне використання інформації, технічна та
методична підтримка.
Більшість сучасних студентів та школярів технічно та психологічно готові
до використання мобільних технологій в освіті, і необхідно розглядати нові
можливості, форми та методи роботи для більш ефективного використання
потенціалу мобільного навчання. Для вирішення цих задач потрібні взаємні
зусилля зі сторони керівників освіти, розробників програмного забезпечення,
методистів, педагогів-практиків для забезпечення ефективності мобільного
навчання. На думку Джоша Берсіна, генерального директора та президента
компанії Bersin & Associates, мобільне навчання – це початок нової ери
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безпрецедентної швидкості, гнучкості та досягнень, які здатні надавати ключові
знання та навички саме тоді, коли це необхідно.
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РЕАЛІЗАЦІЯ НОВИХ ПІДХОДІВ ДО ВИКЛАДАННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Пономарьова О.І. (Харків)
У сучасній педагогічній практиці до гуманістичного направлення в навчанні
відносять три дидактичні системи: так звані відкриті школи (open education or
open classrooms), індивідуальний стиль навчання (the learning-styles approach) та
навчання в співробітництві (cooperative learning).
Для масової школи, в тому числі й вищої, найбільш цікавим є досвід
навчання в співробітництві, тому що ці технології органічно вписуються в
структуру практичних занять, не торкаються змісту навчання, дозволяють
найбільш ефективно досягати результатів навчання, які прогнозуються та
розкривати потенціні можливості.
Основна ідея цієї концепції – створювати умови для активної спільної
учбової діяльності студентів в різних учбових ситуаціях. Практика показує, що
разом навчатися не тільки легше та цікавіше, але й значно ефектівніше. При
цьому важливо, що ця ефективність торкається не тільки академічних успіхів
студентів, але й інтелектуального та морального розвитку: вчитися разом, а не
просто щось виконувати разом – ось що складає суть даної концепції.
В рамках гуманістичного направлення в навчанні іноземним мовам
одержали розвиток і технології концепції проектів, які спрямовані на формування
комунікативної компетенції у студентів, безперервно зв‘язаної з їх лінгвістичною
та країнознавчою компетенцією. Крім того, студенти не тільки отримують
країнознавчі знання, але й практично пізнають особливості функціонування мови
в новій культурі. Основний принцип технології проектів – перенесення акценту з
різного виду вправ на активну розумову діяльність студентів, що потребує
володіння мовними засобами.
Застосування даних концепцій дозволяє
перетворити практичні заняття з іноземної мови в дискусійний. дослідницький
клуб, в якому вирішуються дійсно цікаві, практично значущі та доступні учням
проблеми.
У контексті індивідуально-орієнтованого підходу до навчання іноземним
мовам в теорії та практиці викладання виділяються також концепції автономного
навчання (learner autonomy and autonomous/self-directed learning). Використання
даної технології навчання дозволяє студентам взяти на себе управління своєю
учбовою діяльністю з оволодіння мовою, що вивчається : - учень вирішує, що й як
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він хоче вивчати та бере на себе відповідальність за прийняті рішення та їх
виконання. Таким чином, в процесі навчання іноземній мові та через даний
предмет виникають завдання розвитку особистості студента, формування у нього
навичок учбової діяльності з оволодіння іноземною мовою, здатності самостійно/
автономно управляти даною діяльностю як в конкретній учбовій ситуації, так і в
контексті дальшого безперервного вивчення мови.
В умовах глобальної комп‘ютерізації навчального процесу неможливо
зневажити на концепції Інтернет освіти, які дозволяють одержати будь-яку
необхідну інформацію, провести пошук статті, реферату з самих різних журналів
англійською мовою. Ця інформація, звичайно аутентична, працюючи з нею
можна одержати необхідні дані, над якими працює група. Технології Інтернет
освіти вже достатньо широко застосовуються в російських школах і вузах на
заняттях з іноземної мови. Розроблена низка курсів ( Є.С. Полат; М.Ю. Бухаркіна;
Т.Ф. Горбунькова та інш), що складені за матеріалами листів англійських та
американських учнів, які розповідають про життя їх ровесників у США та
Великобританії. Специфіка даної концепції стосовно до іноземних мов полягає в
тому, що все обговорення буде проводитись англійською мовою й , таким чином,
можна говорити про створення мовної сфери та умов для формування потреби в
використанні іноземної мови як засоба реального спілкування в процесі
міжкультурної взаємодії.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Попович Н.Г., Рябова А.В., Тилічко М.В. (Харків)
Сьогоднішній світ неможливо уявити без англійської мови. Вона є
офіційною мовою міжнародних політичних, економічних та наукових зустрічей,
спільних міжнародних військових навчань, миротворчих організацій, а також
мовою міжнародного туризму.
Питання вивчення іноземних мов гостро постають перед суспільством та
урядом багатьох країн. Наприклад, в Україні з 2012 року учні загальноосвітніх
шкіл будуть вивчати дві іноземні мови. З першого класу одну іноземну мову, а з
п‘ятого класу другу. Вивчення іноземних мов є довгим та нелегким процесом.
Його можна зробити цікавим та приємним. Для цього потрібні адекватне
співробітництво викладача та його учнів, належна мотивація та відповідні методи
та методика викладання.
Зразу постає питання відносно методики викладання англійської мови.
Скільки цих методик? Яка методика краще? Чому вона навчить?
На сьогоднішній день існують дві найпопулярніші методики викладання:
класична та комунікативна.
Класична методика. Назва цієї методики зразу вказує на консерватизм.
Найчастіше її використовують викладачі вузів та шкіл. Результатом цієї
методики є стабільні фундаментальні знання, які допомагають розуміти,
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формувати і висловлювати свої власні думки англійською мовою. Перевагами
класичної методики вивчення англійської мови є фундаментальний підхід,
комплексне вивчення всіх видів мовленнєвої діяльності та довгостроковий
результат. Недоліками класичної методики є великі затрати часу на вивчення
мови, залежність від викладача та обмаль усного мовлення.
Комунікативна методика. Комунікативна методика стала однією з
найпопулярніших методик вивчення англійської мови в світі. Цей метод приділяє
максимум уваги усному мовленню та аудіюванню, тобто основна частина уроку
буде присвячена спілкуванню. Комунікативний підхід передбачає багато
взаємодії між студентами на уроці, парні та групові завдання, багато завдань з
аудіювання та усного мовлення, як діалогічного так і монологічного. Перевагами
комунікативної методики вивчення англійської мови є формування навичок
спілкування та неформальна форма навчання. Недоліком комунікативної
методики є обмаль уваги щодо вивченню граматиці та складної лексики.
Хоча комунікативна методика є лідером серед методик вивчення іноземних
мов, далеко не всі школи та курси англійської мови використовують саме її. Існує
багато інших, унікальних та нетрадиційних методик, розроблених філологами,
методистами або безпосередньо викладачами вузів або шкіл. Наприклад,
методика Дениса Рунова, метод Калана, метод Шехтера, метод Китайгородської.
Згадані методики викладання іноземної мови є маленькою часткою серед великої
кількості існуючих методик. Вибір за вами.
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КЕЙС-МЕТОД В ОБУЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННОМУ ОБЩЕНИЮ
Почуева В.В. (Харьков)
Современный учебный процесс ориентирован на развитие познавательного
потенциала личности, формирование таких профессионально значимых для
будущего специалиста качеств, как: самостоятельность, креативность, творческое
мышление и мобильность. В связи с этим, актуальной задачей современной
дидактики продолжает оставаться разработка и совершенствование приемов и
методов,
способствующих
интенсификации
учебного
процесса
и
предоставляющих студентам возможность развивать речевые умения и навыки в
условиях, типичных для повседневного и делового общения. Одним из средств
повышения уровня профессионального общения является обучение на основе
реальных деловых ситуаций.
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Ситуация или «кейс» (от английского слова «case») – это событие из
реальной жизни, используемое для того, чтобы организовать дискуссию в
учебной аудитории, дать студентам возможность проанализировать и обсудить
ситуацию. Студентам предлагается ситуация, основанная на реальных фактах,
моделирующая реальную проблему, с которой в дальнейшем обучающиеся могут
столкнуться на практике. Работа с реальными ситуациями делового общения
развивает аналитические, исследовательские и коммуникативные умения.
Кейс-метод – это прием активного обучения, основанный на рассмотрении
конкретных примеров из деловой практики. Одной из главных особенностей
работы с деловыми ситуациями является их широкий междисциплинарный
характер. Занимаясь анализом конкретной деловой ситуации, обучаемый должен
осмыслить материал, предложенный в кейсе, самостоятельно выявить проблему и
предложить ее решение. Таким образом, обеспечивается развитие
самостоятельности и инициативы, умение ориентироваться в широком круге
вопросов, связанных с различными аспектами профессиональной деятельности.
Всѐ вышесказанное справедливо по отношению к деловым ситуациям,
используемым для обучения деловому иностранному языку. Однако обучение
деловому иностранному языку имеет существенные отличия от обучения таким
аспектам бизнеса, как экономика, маркетинг, финансы и т. д., так как перед
преподавателем иностранного языка стоит серьезная задача сформировать у
слушателей умения и навыки иноязычного общения. При обучении на основе
реальных ситуаций преподаватель стимулирует развитие аналитических
способностей обучаемых и применение их теоретических знаний на практике, у
обучаемого активизируется творческое мышление, формируются и развиваются
умения и навыки использования делового иностранного языка при рассмотрении
практических вопросов.
Деловые
ситуации
должны
включаться
в
учебный
процесс
преимущественно по тематическому признаку – либо во время проработки, либо
непосредственно после изучения определенной деловой тематики, чтобы
обучаемые получили возможность активно использовать усвоенную лексику. При
этом следует придерживаться определенной последовательности работы с
кейсами.
Прежде всего, обучаемый должен ознакомиться с материалом, в котором
описана данная деловая ситуация. Далее обучающимся предлагается написать
деловое письмо, статью или доклад от лица одного из участников проблемной
ситуации, а затем организовать презентацию, дискуссию или переговоры, то есть
принять участие в деловой игре. В ходе этих видов деятельности обучаемые
развивают коммуникативные умения, обсуждая предлагаемые решения и
обосновывая наиболее эффективные варианты урегулирования проблемы.
Практика показывает, что занятия с использованием приема «case study»
неизменно вызывают интерес у студентов, так как они получают возможность
применить на практике теоретические знания, полученные на лекциях по
специальным предметам.
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РОЛЬОВА ГРА ПРИ НАВЧАННІ СПІЛКУВАННЮ НА ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
Птушка А.С. (Харків)
Одним із шляхів підвищення ефективності навчання англійській мові є
використання рольової гри, яка дає змогу висунути на перший план оволодіння
студентами мовленнєвою діяльністю. Рольова гра допомагає реалізувати
основний методичний принцип – комунікативної спрямованості навчання. Вона
сприяє підвищенню у студентів мотивації вивчення іноземної мови, дозволяє
враховувати психолого-вікові особливості студентів, їх інтереси й нахили, сферу
їхньої діяльності, моделюючи ситуації реального спілкування.
Рольова гра – простий спосіб пізнання людиною навколишньої дійсності,
один із найдоступніших шляхів до оволодіння знаннями, уміннями,
навичками [2]. Необхідність раціональної побудови, організації і застосування
рольових ігор у процесі навчання студентів засобами іноземної мови вимагає
ретельного і детального вивчення цього питання.
Рольову гру як різновид гри слід вважати діяльністю. Як навчаюча, або
дидактична, гра поєднує в собі риси ігрової та навчальної діяльності. У навчанні
іншомовного усного мовлення рольова гра є, насамперед, мовленнєвою
діяльністю студентів, в ході якої вони програють різноманітні соціальні та
міжособистісні ролі, реалізуючи при цьому як вербальні, так і невербальні засоби
спілкування (жести, пози, міміку, контакт очей тощо), тобто рольова гра
подібна виставі в театрі. Це виконання студентами ролей, заданих певними
ситуаціями, які вимагають використання особливої поведінки та відповідної
лексики. Гра забезпечує невимушену обстановку, в якій студенти є настільки
винахідливими і жвавими, наскільки це можливо. Група студентів, яка успішно
виконує рольову гру, дуже схожа на групу маленьких дітей, які граються у
лікарів, школу, батьків тощо. Вони підсвідомо творять свою власну реальність.
Таким чином, вони експериментують, використовуючи свої знання про реальний
світ, і водночас розвивають здатність взаємодіяти з іншими людьми.
Рольова гра – ефективний прийом навчання іноземній мові. Компонентами
рольової гри є: ролі, навчально-мовленнєва ситуація та рольові дії [3, с. 68].
Ролі, які студенти програють на уроці, можуть бути соціальними та
міжособистісними. Перші обумовлюються місцем індивіда в системі об'єктивних
соціальних відносин, другі – місцем індивіда в системі міжособистісних взаємин.
Добирати ролі для навчання діалогічного мовлення слід таким чином, щоб
формувати у студентах активну життєву позицію, кращі людські якості: почуття
взаємодопомоги, милосердя, співчуття тощо.
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Навчально-мовленнєва ситуація є засобом організації рольової гри. З
розвитком діалогічного мовлення студентів ступінь розгорнутості кожного з
компонентів навчально-мовленнєвої ситуації: 1) суб'єкта, 2) об'єкта (предмета
розмови), 3) відношення суб'єкта до предмета розмови, 4) умов мовленнєвого
акту – може зменшуватись.
Навчально-мовленнєва ситуація може подаватися на трьох рівнях, коли:
1) розкриваються всі чотири згадані вище компоненти;
2) пропонуються реальні обставини та стосунки між комунікантами
(через розподіл ролей), при цьому мовленнєвий стимул (комунікативне завдання)
менш повний;
3) реальні обставини і мовленнєвий стимул подаються у найзагальнішому
вигляді, а стосунки між партнерами студенти встановлюють самі (самостійний
вибір ролей) [1].
Можна сказати, що навчально-мовленнєва ситуація спонукає студентів до
спілкування, керує їхньою мовленнєвою поведінкою, «запускає» механізм
рольової гри.
Рольові дії, що їх виконують студенти, програючи певні ролі, є третім
компонентом рольової гри. Як різновид ігрових дій, рольові дії органічно
пов'язані з роллю – головним компонентом рольової гри – і складають разом з
нею нерозривну основу, суть гри. Вони включають вербальні та невербальні дії,
використання бутафорії тощо.
Як показують результати навчання, застосування рольової гри на уроках
іноземної мови сприяє позитивним змінам у мовленні студентів як у якісному
відношенні (розмаїтість діалогічних єдностей, ініціативність мовних партнерів,
емоційність висловлення), так і в кількісному (правильність мови, обсяг
висловлення, темп мови).
Отже, рольова гра допомагає спілкуванню, сприяє передачі накопиченого
досвіду, одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку
комунікативних навичок людини, її сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, емоцій,
таких рис, як колективізм, активність, дисциплінованість, уважність,
спостережливість. Крім того, рольові ігри ще мають величезну методичну
цінність, вони дуже цікаві як учителю, так і студенту.
Рольова гра додає навчальному спілкуванню комунікативну спрямованість,
зміцнює мотивацію вивчення іноземної мови і значно підвищує якість оволодіння
ім.
ЛІТЕРАТУРА:
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МОВНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ
СОЦІО-КУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ДИПЛОМАТІВ
Рашевська А.М. (Київ)
Актуальність проблеми толерантності для комунікації та, зокрема, для
спілкування дипломатів зумовлюється не тільки професійними особливостями
дипломатичної служби, але й сучасним станом суспільства. Глобалізаційні
процеси, соціальні та соціокультурні перетворення у світі ставлять цілу низку
питань перед лінгвістикою.
Дипломатичне спілкування, яке, зазвичай, є міжкультурним — це таке
спілкування, де нерозуміння і незгода в думках стають частим явищем, саме там
виникають різні комунікативні бар'єри: соціальні, політичні, релігійні і професійні
відмінності партнерів по комунікації, а також неприязне, упереджене відношення
до партнера. Це так звані бар'єри відносин.[2, с. 35 ] Дані бар'єри, у свою чергу,
можуть привести до виникнення конфліктної ситуації. Поняття толерантності
виникає саме при розгляді способів зняття конфлікності. ―Толерантний‖ спосіб
тут протистоїть ―силовому‖ (―вольовому‖) [3, с. 102].
При появі конфлікту обидві сторони спробують його вирішити, але можуть
використовувати при цьому не просто різні, а протилежні стратегії мовної
поведінки: мовну агресію або мовну толерантність. Мовна толерантність, як
правило, веде до «мирного врегулювання» конфлікту.
Згідно «Декларації принципів толерантності», толерантність означає
«пошану, прийняття і правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого
світу, наших форм самовираження і способів проявів людської індивідуальності.
Їй сприяють знання, відвертість, спілкування і свобода думки, совісті і
переконань. Толерантність – це гармонія в розмаїтті».[1, с. 1] Мовна
толерантність – це практична реалізація принципу толерантності в мові,
направлена на запобігання конфліктам і здійснення ефективної комунікації. Це
активна соціальна позиція і психологічна готовність до позитивної взаємодії з
людьми або групами іншого національного, релігійного, соціального середовища,
інших поглядів, світогляду, стилів мислення і поведінки.
Толерантне вирішення конфлікту виявляється у теоретичному і
практичному допущенні тих або інших форм співіснування з ―стороною, що
протистоїть‖, при цьому остання оцінюється якщо не як бажана, то принаймні,
необхідна, або навіть неминуча, різноманіття підходів і оцінок з позиції
толерантності кваліфікується як явище в цілому позитивне.
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Такий спосіб подання конфліктної ситуації дозволяє за допомогою мовних
норм трансформувати вислів з мовною агресією адресата, або просто негативною
оцінкою, у вислів, що відповідає цим нормам.
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ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ І МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В
ГОВОРІННІ
Рашевська Т.М. (Харків)
Навчання на факультеті іноземних мов передбачає повне оволодіння всіма
видами мовленнєвої діяльності. Серед багатьох актуальних на даний час проблем
методики навчання іноземним мовам на факультеті іноземних мов є проблема
контролю говоріння і оцінювання усної відповіді студентів. Тестовий контроль
рівня володіння навичками та вміннями говоріння набуває особливого значення у
зв‘язку з інноваціями в практиці викладання іноземної мови.
Метою нашого дослідження є практичне застосування принципів тестового
контролю навичок та вмінь говоріння у студентів факультету іноземних мов.
Контроль займає важливе місце у системі навчання, так як успішна
реалізація контролю впливає на ефективність всього процесу навчання іноземної
мови. Як одна з найважливіших складових цієї системи контроль має свої власні
функції, види, форми, засоби та об'єкти [1, 2, 3, 5].
До прийомів тестування говоріння відносяться: прийом «Монолог»
(призначений для перевірки лексичних, граматичних і вимовних навичок,
дозволяє визначити рівень мовленнєвої компетенції як в монологічній, так і в
діалогічній формах) і прийом «Читання вголос» (дозволяє визначити рівень
сформованості вимовних та інтонаційних навичок) [2, с. 42].
Проаналізувавши прийоми тестового контролю говоріння, ми можемо
виділити наступні типи тестових завдань: «відповіді на запитання», «рольова гра»
(традиційна, вільна), «бесіда», «групова бесіда», «дискусія», «групова дискусія»,
«інтерв‘ю», «круглий стіл», «конференція» [2, 4, 6].
Оцінювання мовленнєвої компетенції студентів у говорінні зазвичай носить
суб‘єктивний характер, але рівень суб‘єктивності можна максимально нівелювати
завдяки використанню простої схеми оцінювання. Для оцінки відповіді
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тестованих рекомендується застосовувати рейтингові шкали. Вони можуть мати
вигляд таблиці, в яку заносять імена та оцінки студентів за декількома
критеріями: правильність (включаючи правильність застосування граматичних
форм і вимову), швидкість (включаючи лексичну різноманітність), викладення
точки зору, зрозумілість, реакція на відповідь співбесідника тощо, кожен з яких
вчитель оцінює, наприклад, за п‘ятибальною шкалою від «1» – «5» або від «A» –
«E», або «зараховано»/ «не зараховано» [4, 6].
Отже, виходячи з вищенаведеного, можемо зробити висновок, що контроль
і оцінювання усної відповіді є одним з найважливіших аспектів у навчанні
іноземної мови, оскільки виконує мотиваційну, контролюючу, констатуючу,
оціночну функції, а також функцію зворотного зв‘язку. Прийоми тестового
контролю говоріння можуть застосовуватись навіть у великих групах і є досить
простими в оцінюванні.
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ЕТИМОЛОГІЧНА СКЛАДОВА КОНЦЕПТУ СКРОМНІСТЬ У
БРИТАНСЬКІЙ КАРТИНІ СВІТУ
Резнік В.О. (Харків)
Основним компонентом культури у ментальному світі людини є концепт
культури – «згусток культури у свідомості людини, те у вигляді чого культура
входить у ментальний світ людини. І, з іншого боку, концепт – це те, завдяки
чому людина <…> сама входить в культуру, а в деяких випадках і впливає на неї»
[2, с. 40].
До структури концепту, за визначенням Ю.С. Степанова, входить «все те,
що і робить його фактом культури – вихідна форма (етимологія); стиснута до
основних ознак змісту історія, сучасні асоціації, оцінки та ін. [2, с. 41–45].
Відображені у свідомості з різним ступенем актуальності, ці характеристики
концепту утворюють в його структурі «складові»: 1) основна, актуальна ознака;
2) додаткова або декілька додаткових, «пасивних» ознак, уже не актуальних,
«історичних»; 3) внутрішня форма, яка є (неусвідомленою) основою для решти
шарів концепту [2]. Розвиваючи думку Ю.С.Степанова, вважаємо, що
дослідження концепту СКРОМІСТЬ у британській лінгвокультурі повинно
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спиратися на вивчення «етимології слів, які виражають цей концепт:
е т и м о л о г і я є передісторія, його дописемна історія» [2, с. 7]
Відштовхуючись від того, що реконструкція етимологічного шару концепту
передбачає «звернення до групи слів, мотивованих і взаємно структурованих тією
галуззю знань, яка їх об‘єднує разом [1, с. 124], узагальнимо етимологію (1) імені
концепту СКРОМНІСТЬ у сучасній англійській мові – лексеми modest (adj.) і її
синонімів: лексем honest, coy, discreet, continent, shy, reticent, decent, prude, selfeffacing, small, shame-faced і (2) гіперонімів лексеми modest– лексем temperate,
virtuous, chaste і pure.
Згідно з узагальненими даними, етимологічний шар концепту
СКРОМНІСТЬ складають значення: ‗міра‘, ‗урівноваженість‘, ‗межа, кордон‘ і
мотивовані ним ‗обмеження‘, ‗стримання‘ і ‗відмежування‘, ‗край, границя‘;
‗спокій‘; ‗мовчання‘; ‗м‘якість‘; ‗маленький розмір‘; ‗неважливість‘; ‗перевага
Бога над земним, смертним, людським‘. У внутрішній формі найменувань
концепту СКРОМНІСТЬ закладена присутність суб‘єкта оцінки, що підтверджує
презентаційний характер СКРОМНОСТІ. Виділений етимологічний шар входить
до змістового мінімуму концепта СКРОМНІСТЬ, представленого у словниковій
дефініції і зумовлює структуру семантичного простору, який задається іменем
концепта, що вивчається.
Відносно пізня фіксація лексеми modest (1560 р.) дає підставу для
припущення існування лексем, які виступали іменем концепту СКРОМНІСТЬ до
середини XVI ст. За даними етимологічних словників, номінація СКРОМНОСТІ в
цей період здійснювалася лексемами meek (час письмової фіксації приблизно 1200
р.) і humble (історичний варіант – humele) (середина ХІІІ ст.), що відповідає
християнському розумінню скромності-смиренності як семантичній точці відліку
діахронічного розвитку СКРОМНОСТІ в англомовній картині світу і
підтверджується повною синонімічністю лексем humility і meekness в церковній
латині [3].
Таким чином можна зробити висновок, що лексеми meek і humble найбільш
повно і адекватно відображали зміст СКРОМНОСТІ до середини XVI ст., а
лексема modest визначається іменем концепту СКРОМНІСТЬ у наступні періоди
розвитку британської лінгвокультури.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОБУЧЕНИЯ АННОТИРОВАНИЮ
И РЕФЕРИРОВАНИЮ ТЕКСТА В КУРСЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ
Решетникова В.В. (Москва, Россия)
В настоящей статье рассматриваются основные принципы обучения
аннотированию и реферированию текста на иностранном языке студентов
неязыковых специальностей.
В программу по иностранным языкам в техническом вузе заложены
различные виды информационно-учебной деятельности студентов, и в частности
реферирование, аннотирование, реферативный перевод текстов на иностранном
языке.
Реферат — это сжатое изложение главного содержания первичного
документа. Реферат сохраняет семантическую цельность первоисточника и
предназначен для его замены в целях экономии времени при чтении. Материал
реферата излагается с позиций автора исходного текста и не включает никаких
элементов интерпретации или оценки.
Аннотацией следует считать максимально краткое сообщение о главном
содержании текста, сформулированное как его тема или предмет изложения.
Аннотация не может заменить первичного документа, и назначение аннотации
состоит в том, чтобы дать возможность специалисту составить мнение о
целесообразности более детального ознакомления с данным материалом.
Текст можно уподобить сложному суждению, которое развертывается
вокруг одной главной темы — темы текста.
Эта тема может быть либо выражена в заголовке, либо в ключевом
предложении, входящем в состав текста (т. е. быть эксплицитной), либо
подразумеваться, т. е. быть имплицитной. Ремой текста следует считать весь
объем новой информации о предмете изложения, содержащийся во всех
предложениях, составляющих текст.
Перефразировка и отбор слов — это неотъемлемые составные части
процесса аналитико-синтетической деятельности на словесном материале текста
при аннотировании и реферировании.
Реферирование и аннотирование основано на выделении в тексте опорных
точек и реконструкции (перестройке) его содержания.
Важнейшей особенностью выражения основного содержания текста
является вариантность формулировок. Варианты отражают различные уровни
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абстрагирования или различные аспекты явления, абстрагируемого в каждом
случае.
Важным этапом в работе по реферированию служит составление плана.
План дает определенную систему ориентиров для развертывания смыслового
содержания и является одной из форм упреждения текста. Следующей фазой
является развертывание плана в тезисы (абзацные предикаты). Эти предикаты
распределяются по степени их смысловой значимости в соответствии с
иерархической структурой текста. Часть детализирующих предикатов опускается.
Реферирование представляет собой процесс, отмеченный большим числом
вариантов сокращения исходного текста. Принято различать вариант,
сохраняющий максимальный объем (реферат-конспект или информативный
реферат) и минимальный по объему вариант – реферат-резюме.
Аннотация – это результат дальнейшего обобщения содержания первичного
текста, осуществляемого на материале готового текста-реферата. Схематически
это может быть представлено следующим образом:
Первоисточник - реферат – аннотация.
Разница между рефератом и аннотацией состоит
прежде
всего
в
количественном отношении. Средний объем реферата колеблется от 50 до 100
слов (10-15 предложений). Аннотация, как правило, не превышает 30 – 40 слов
(3 – 4 предложений). Аннотация пишется специалистом, который суммирует
другими словами работу другого автора.
СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ АВТОНОМОГО НАВЧАННЯ
Романенко Т.П. (Київ)
Пріоритетною метою сучасної теорії та практики викладання іноземних мов
(ІМ) є підготовка активного суб‘єкта, здатного оволодіти не лише академічними
знаннями, а й сформувати індивідуальну освітню траєкторію, що забезпечить
його готовність до подальшого професійного вдосконалення протягом усього
життя. Відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, а
також Програми з англійської мови для університетів/інститутів (2001) реалізації
цієї мети є формування та розвиток автономії студента.
Проблемі формування та розвитку навчальної автономії присвячено значну
кількість досліджень зарубіжних (P.Benson, L.Dam, L.Dickinson, A.Finch, H.Holec,
D.Little, H.Reiders, D.Thanasoulas) та вітчизняних науковців (Т.В.Караєва,
Н.Ф.Коряковцева, Є.О.Насонова, Ю.В.Петровська, О.В.Путистіна, О.М.Соловова,
Т.Ю. Тамбовкіна). Аналіз наукової літератури дає нам підстави розглядати
автономію як готовність та здатність суб‘єкта навчання при певному ступені
незалежності від викладача здійснювати активне та свідоме керування
навчальною діяльністю.
Для ефективного розвитку автономії важливо вміти встановлювати рівень її
сформованості, задля чого необхідно визначити конструкт або складові, які
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можна дослідити і виміряти. Виходячи з запропонованого нами визначення, в
якому автономія є особистісно-діяльнісною характеристикою студента, а також на
основі аналізу досліджень Н.Ф.Коряковцевої, Є.О.Насонової, О.В.Путистіної,
H.Reiders у структурі автономного навчання можна виділити особистісний,
технологічний, діяльнісний та оціночний компоненти.
Особистісний компонент передбачає наявність у студента стійкої мотивації
до автономного оволодіння ІМ, прийняття незалежних рішень стосовно
навчальної діяльності, взяття відповідальності за її результат. Д.Літтл (D.Little)
відмічає, що для розвитку автономії внутрішня мотивація набуває особливого
значення, оскільки забезпечує інтерес до самого процесу вивчення ІМ, а також
бажання оволодіти мовою з метою повноцінного функціонування в рамках іншої
культури. Відтак, внутрішньо мотивовані студенти глибше усвідомлюють
навчальний процес, а також готові нести відповідальність за своє навчання.
Технологічний компонент передбачає володіння навчальними стратегіями
та прийомами навчальної діяльності, що мають на меті зробити процес навчальної
діяльності легшим, швидшим та ефективнішим.
Основою діяльнісного компоненту є навчальна компетенція, яка означає
самоініціацію та самоуправління навчальною діяльністю. Цей компонент включає
такі складові як визначення студентом власних потреб у навчанні, постановка
цілей, планування навчання, підбір навчальних ресурсів та практика.
Оціночний компонент передбачає критичну рефлексію, самооцінку та
самокорекцію навчальної діяльності, яким піддається не лише отриманий
результат, але й використані способи діяльності.
Отже, виділені компоненти автономного навчання дають змогу глибше
усвідомити сутність автономії при вивченні ІМ, що, у свою чергу, сприяє
ефективнішій організації навчального процесу відповідно до сучасних потреб
суспільства.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
КАК ВТОРОГО НА 1 КУРСЕ ЯЗЫКОВОГО ВУЗА
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Рубцова М.А. (Харьков)
Несомненно, на каждом курсе существуют свои особенности преподавания,
но в этом отношении первый курс является особенным, поскольку речь идет о
бывших школьниках. Начиная обучение в ВУЗе, они сталкиваются с рядом
проблем: во-первых, резко снижается уровень внешнего контроля за учебой; вовторых, изменяется структура самой учебной деятельности; в-третьих,
происходит изменение социального статуса — «студент – взрослый». В свете
таких изменений особенно важным становится вопрос мотивации студентов. Для
того, чтобы учебная деятельность в языковом вузе протекала успешно, студент
должен самостоятельно планировать, реализовывать и контролировать свою
учебную деятельность. Основные отличия обучения в школе и на языковом
факультете приведены в таблице.
Школа

ВУЗ

Урочная система

Лекционная и практическая система

Ежедневный контроль учителя

Самоконтроль

Школьный уровень развития
мышления

Профессиональный уровень развития
мышления

Внешняя мотивация

Внутренняя мотивация

Ориентация на ЗНО

Ориентация на профессиональную
компетентность

Огромной проблемой в последние годы является снижение общего уровня
знаний абитуриентов. Многие эксперты считают такое положение результатом
коммерциализации обучения и замены экзаменов тестированием. Как результат,
довольно часто на первом курсе налицо дисбаланс между исходными знаниями и
умениями и вузовскими требованиям по иностранному языку.
На нашей кафедре на первом курсе важным этапом, призванным обеспечить
плавность перехода от школы к ВУЗу является адаптивный фонетический курс –
вполне оправданный и относительно самостоятельный по своему предметному
содержанию этап обучения.
Помимо низкого уровня знаний, большой проблемой является неумение
учиться в вузе. Первокурсник новой является организация учебного процесса:
меняются форма преподавания и контроля, увеличивается число часов на
иностранный язык. Все это требует от студента внутренней самоорганизации,
развития умений распределять время в уплотненном режиме вузовского обучения.
Вот, почему проведение разъяснительной работы со студентами на первом курсе
столь необходимо. Студентам объясняют важность самостоятельной работы, учат
работать со звуковыми и видео носителями.
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Таким образом, специфика преподавания на 1 курсе сводится к решению
трех проблем.
Устранение дисбаланса между знаниями и требованиями в школе и ВУЗе.
На решение этой задачи направлена программа обучения на факультете.
Программа по грамматике, например, составлена в русле преемственности
школьного материала. Идет повторение базовых понятий и структур грамматики
и т.д.
Выработка навыков самостоятельной работы. Студенты самостоятельно
выполняют задания по аудированию, записывая скрипты, а контроль проводится
на практических занятиях. После изучения тем устной практики студентам
предлагается написать сочинение.
Социально-психологическая адаптация студентов к новому статусу.
Изучение темы устной практики «Внешность и характер» способствует
налаживанию отношений в группах. Студентам предлагается составить и
инсценировать диалог или составить ролевую игру, в ходе которой тренируются
не только языковые навыки, но и навыки общения, способствующие единению
коллектива.
Как нам кажется, решение этих трех проблем позволит если не полностью
устранить сложности адаптации студентов, то, по крайней мере, минимизировать
ее отрицательные стороны.
МІЖМОВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У АМЕРИКАНСЬКОМУ СУБСТАНДАРТІ
Рубцов І.В. (Харків)
Вивчення особливостей і характеру мовних контактів та їх наслідків є
актуальним протягом всієї історії мовознавства. Феномен міжмовних контактів
знайшов різне термінологічне окреслення у лінгвістиці: взаємодія мов, міжмовна
взаємодія, мовні контакти, тощо. Великий внесок у дослідження цієї
проблеми зробили такі вчені, як У. Вайнрайх, Л. Блумфілд, В. Акуленко,
Ю. Жлуктенко, та інші. Основним результатом таких міжмовних контактів є
лексичні запозичення. Як стверджує Ю.А. Зацниий, саме завдяки запозиченням
англійська мова має достатні внутрішні ресурси для задоволення потреб її носіїв і
тому вже не вимагає великої кількості нових запозичень [1].
На відміну від стандартної англійської, у слензі іншомовні запозичення досі
відіграють значну роль у формуванні словника. В стандартному варіанті мови
феномен запозичення зумовлено потребою найменування нового поняття,
тенденцією до економії мовних засобів, тощо. Запозичення у сучасний
американський сленг обумовлені переважно експресивними потребеми і у значно
меншій мірі – номінативними потребами. Активне використання запозичень також
пояснюється прагненням до мовної самоідентифікації, пошуками засобів мовної
експрессії, для чого необхідні незвичні, яскраві та ефектні номінації [2, c. 68]. Крім
того, звернення до запозичень у субстандарті може бути викликане статусом
172

іноземної мови у суспільсьві, соціальною престижністю, функціональними
можливостями іншомовної лексеми.
Значну кількість іншомовних запозичень останніх років складають
запозичення з іспанської мови, що в першу чергу пояснюється територіальною
близькість Мексики. Цікавим є доволі прогнозоване семантичне наповнення
запозичень: більше 70% належать до сфери наркокультури (назви марихуани:
bolsa, cartucho, mula). Скоріш за все, у найближчий час іспанська мова буде
залишатися важливим джерелом запозичень завдяки територіальній близькості
Мексики та Латино-Американських країн і постійному потоку іспаномовних
іммігрантів.
Ще однією мовою, що стала джерелом достатньо значної кількості
іншомовних запозичень у американському cлензі, є ідеш [3]. Прикладами можуть
бути такі одиниці як ‗fin‘ – банкнота у п‘ять доларів, ‗hock‘ – набриднути,
‗schnook‘ – невдаха. Іншими мовами, відповідальними за розширення
словникового складу американського сленгу є німецька (‗blitz‘ – п‘яний),
італійська (‗commando‘ – без нижньої білизни, ‗gonzo‘ – божевільний ) та
французька мови (‗legume‘ – нероба).
Дослідження показує, що всі запозичення можна поділити на кілька
категорій, залежно від ступені "іноземності‖.
В американському слензі існує ряд запозичень, котрі зберігають значення та
приблизну форму мови-джерела: ‗chika’, – дівчина; ‗tres’ – дуже. Такі лексичні
одиниці фактично є еквівалентами англійських одиниць, замінюючи їх у
висловлюваннях. Ряд іншомовних запозичень у процесі переходу до сленгу
зазнають певних лексико-семантичних змін. Так, наприклад, лексема ‗pissoir’, у
результаті метонімічного переосмислення, стала референтом поняття
‗громадський туалет’, а така лексична одиниця як ‗beau’ зазнала спеціалізації та
почала означати ‗друг/подруга’.
Деякі запозичення являють собою щось на зразок "кальки" американських
сленгових виразів. Так французьке запозичення ‗fromage’ є еквівалентом одиниці
‗cheese’ зі значенням ‗неприємний‘.
Результати дослідження свідчать про значний впливу міжмовного
спілкування на формування нових одиниць у сучасному американському слензі, а
особливості семантичних процеси, що відбуваються відкривають широкі
перспективи для подальших досліджень.
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ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Рудіна М.В. (Луганськ)
Проектна діяльність набула актуальності в системі вищої освіти у зв‘язку з
потребою підготовки конкурентоспроможних фахівців для сучасного ринку праці.
Метод проектів, на нашу думку, сприяє підвищенню мотивації студентів
немовних спеціальностей, зокрема фахівців з фізичної культури і спорту, до
вивчення іноземної мови, забезпечує розвиток професійних компетентностей.
Оскільки проектна діяльність ґрунтується на особистісно орієнтованому,
діяльнісному, культуровідповідному, проблемно-рефлексивному підходах,
доцільність яких підтверджена сучасною нормативною базою вищої освіти, то
проектування комунікативних ситуацій на основі іноземної мови дозволяє
створювати конкретні моделі професійної діяльності студентів та задовольняти
особистісні запити. Проект є передумовою для діалогу зі студентом у процесі
навчання, забезпечує опанування ним навичок дослідника й визначення власної
комунікативної іншомовної позиції. Проектна діяльність сприяє подоланню такої
негативної тенденції в процесі навчання іноземної мови студентів немовних
спеціальностей, як нерозуміння ролі іншомовної комунікації у професійній
кар‘єрі та невміння визначити шляхи особистої інтеграції у світовий ринок праці.
Метод проектів більшістю зарубіжних та вітчизняних науковців (Д. Борн,
Д. Дьюі, І. Зимня, І. Лернер, П. Підкасистий, Є. Полат, В. Хілпатрик) віднесено до
технологій інтерактивного навчання, яке передбачає партнерську взаємодію зі
студентами, діалог, взаємозбагачення, обмін думками. Оскільки основна ідея
інтерактивного навчання полягає в посиленні взаємодії особистості з іншими
учасниками навчання, в організації спільної діяльності, що є передумовою
особистісного розвитку, то виконання проекту дозволяє учаснику інтерактивної
взаємодії порівнювати власну діяльність з еталонною або нормативною моделлю
та визначати подальші напрямки саморозвитку.
Отже, основне призначення методу проектів у процесі навчання іноземної
мови студентів немовних спеціальностей полягає в забезпеченні можливості
самостійного набуття знань у процесі розв‘язання практичних задач або проблем,
які вимагають інтеграції знань зі спеціальності та іноземної мови. Як педагогічна
технологія, проект передбачає сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних
методів навчання. Викладач у процесі проектної діяльності є розробником,
координатором, тьютором, консультантом, експертом. Студент розвиває
пізнавальні навички, вчиться самостійно конструювати знання та орієнтуватися в
інформаційному просторі, розвиває критичне і творче мислення.
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Студентам спеціальності «фізична культура та спорт» пропонуємо такі
проекти: «Спортивний коментар до міжнародних футбольних (баскетбольних,
волейбольних, гандбольних тощо) матчів», «Програма тренувальних зборів
збірної університету з фігурного катання (футболу, хокею, легкої атлетика
тощо)», «Індивідуальний тренувальний план хокеїста (футболіста, гімнаста,
важкоатлета тощо)», «Концепція розвитку дитячого футболу (гандболу,
волейболу, баскетболу тощо) в регіоні». Проекти створюються англійською
мовою на основі комплексу професійних компетентностей студентів та
термінології конкретного виду спорту. На кожному з етапів проекту підводяться
поточні підсумки, завершується проект презентацією за участю всіх його
розробників.
Крім спортивної лексики англійською мовою, студенти опановують такі
англомовні поняття, як: group dynamics, group project, group work, key competence,
language skills, learner-centred teaching, learning strategy, learning style, mixed-ability
class, skills development, social relations, standard in education, technology
application.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Byrn D. Technologies for Classroom Interaction, Longman, 1987. – 64 p.
2. Larsen-Freedman D. Techniques and Principles in Teaching. – OUP, 1986. – 128p.
3. McMillan H. James. Teaching Techniques in Use. – USA: Allyn and Bacon, 2001. –
140 p. 4. Millenium Development Goals. Ukraine. Ministry of Economy and European
Integration of Ukraine. – Kyiv, 2003. – 27 p.: 5. Ruchen D. Key Competences for a
Successful Life and a Well-Functioning Society. – Hogrefe and Huber Publishers,
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ
КИНОФИЛЬМОВ
Рыбакова Е.В. (Харьков)
На сегодняшний день существует огромное количество методов изучения
языка, которые отличаются своеобразием и неповторимостью применяемых
образовательных программ. Каждый может выбрать подходящий для него и
эффективный метод изучения иностранного языка. Многие из ныне
существующих методик позволяют изучать язык самостоятельно, не посещая
курсов или же специальных занятий.
Одной из наиболее эффективных есть методика изучения иностранного
языка на основе кинофильмов. Эта методика позволит сформировать у учащихся
коммуникативную компетенцию во всем многообразии ее составляющих:
1) лингвистическую компетенцию, 2) социолингвистическую компетенцию,
3) социокультурную
компетенцию,
4)
стратегическую
компетенцию,
5) дискутивную компетенцию, 6) социальную компетенцию [1, стр. 7].
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Данную
методику
можно
назвать
методикой
«эмоционального
стимулирования». Суть методики заключается в положительных эмоциях, которые
испытывает учащийся в ходе просмотра кинофильма. Доказано, что
положительные эмоции помогают усваивать материал быстро и с наибольшей
эффективностью. Наша память и процесс восприятия информации работает лучше
и активнее, если в данный момент времени мы чувствуем себя комфортно и
уверенно. Важным фактором является контроль правильности восприятия
информации и четкого понимания и запоминания новых слов, то есть для
эффективности работы важно присутствие педагога с целью контроля и проверки
обучения.
Просмотр кинофильмов на иностранном языке дает возможность учащимся
расширить словарный запас, улучшить произношение и углубиться в атмосферу
аутентичной коммуникации.
Существует несколько этапов обучения на основе работы с кинофильмами:
1. Первый просмотр фильма. Ознакомление с сюжетной линией и речью
героев. На данном этапе многие выражения и слова могут казаться непонятными,
но главным являться общее понимание кинофильма.
2. Второй просмотр фильма позволит более подробно углубиться в
осознание лексики и коммуникативных диалогов героев.
3. Третий просмотр фильма рассчитан на точное понимание лексики,
запоминание новых слов и чтение субтитров при их наличии. В ходе просмотра
фильма следует выписать новые слова с целью запоминания правильного
правописания, также как и произношения.
4. По возможности предполагается четвертый просмотр фильма. На данном
этапе предусмотрено полное понимание лексики фильма, а также усвоение
интонационных правил произношения, употребленных в коммуникативных актах
участников фильма.
При просмотре кинофильмов учащийся приближается к начальному этапу
процесса мышления на иностранном языке. Доказано, что лица, хорошо
владеющие иностранным языком, характеризуются, как умением думать на
иностранном языке, так и отсутствием потребности в переводе при общении на
этом языке, что и является подлинным владением [2, стр. 18]. В ходе просмотра
фильма, начиная со второго или третьего этапа, учащийся перестает обращать
внимание на иностранную речь и воспринимает услышанное на подсознательном
уровне, что и является одним их факторов повышения уровня свободного
владения языком. Методика преподавания на основе кинофильмов позволяет
повысить уровень коммуникативной компетенции, внимательности, также как и
заинтересованности в изучаемом иностранном языке.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам – М.: Просвящение,
2002 – 241 с. 2. Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам
– М.: Просвящение, 1965 – 229с. Інтернет джерела: 1. http://tutorblog.ru/metodika-
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prepodavaniya/filmy-dlya-izucheniya-anglijskogo-yazyka-vozmozhnye-priemyraboty.html 2. http://smartls.ru/int-stat/sovr-met-iz/index.html

ДО ПИТАННЯ СТАТУСУ АКАДЕМІЧНОГО ДИСКУРСУ
Рябих Л.М. (Харків)
Останнім часом до англомовного академічного дискурсу прикуто увагу
науковців; це обумовлено низкою причини, головною, мабуть, є факт становлення
англійської мови як міжнародної мови lingua franca науки та освіти [5]. В межах
академічного дискурсу аналізуються ―способи мислення та використання мови в
навчальній аудиторії вищої школи‖ [6]. Однак, серед учених немає одностайності
щодо термінології, і дискурс вищої школи позначається різними термінами, таким
чином, поруч з терміном ―академічний‖, вживається термін ―педагогічний‖ [1],
―науково-академічний‖ [4] та ін. Такий діапазон термінів і, відповідно, понять,
можна пояснити тим, що ―у реальному спілкуванні типи й підтипи дискурсу
нечасто зустрічаються у „чистому вигляді‖, вони здебільшого перемішуються й
накладаються один на одного‖ [3, с. 236]. Очевидно, що коли мова йде про
академічний дискурс, накладання стосується наукового й педагогічного дискурсів,
до яких деякі науковці включають і дискурс вищої школи. Ми пропонуємо
розглядати академічний дискурс ізольовано від педагогічного та наукового (хоча
визнаємо, що він перебуває у зоні їх перетину). Підстави виокремлення
академічного дискурсу вбачаємо у відмінностях цілей та адресантно-адресатних
конфігурацій зазначених типів дискурсивної діяльності. Так, ―в академічному
дискурсі кожна сторона спілкування має свою ціль: ціль викладача полягає в тому,
щоб передати студентові інформацію, необхідну для отримання вищої освіти, а
ціль студента – отримати нове знання про предмет‖ [2, с. 98], у той же час ―ціль
педагогічного дискурсу – виховання особистості, соціалізація нового члена
суспільства, яка включає пояснення норм та правил поведінки, яких очікують від
учня, перевірку засвоєння інформації, оцінку результатів ‖ [2, с. 97]. Хоча
соціалізація також є метою, що досягається у процесі вищої освіти, відсутність
повного збігу цільових настанов академічного та педагогічного дискурсів є
очевидною. Те саме справедливо й для академічного і наукового дискурсів: їх
об‘єднує ціль передати наукові положення, але відрізняються вони тим, що ―в
науковому дискурсі створюються наукові положення [2, с. 97], тоді як в
академічному, ці положення використовуються у процесі навчання. У другому
аспекті, а саме щодо адресантно-адресатних конфігурацій, спостерігаємо схожу
картину: наявні як спільні риси, так і відмінні. В академічному дискурсі суб‘єктвикладач – це науковець, а суб‘єкт-студент – не науковець, до того ж статус
викладача вищій за статус студента, тобто статуси учасників асиметричні, тоді як в
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науковому дискурсі усі суб‘єкти є науковцями, фахівцями з відповідним рівнем
підготовки та однаковим (симетричним) статусом. В академічному дискурсі наявна
асиметрія статусів, що характерно й для педагогічного дискурсу, проте у першому
випадку статусні характеристики учасників (викладач вищої школи/студент) більш
визначені й конкретні. Отже, виходячи з викладеного, уважаємо обґрунтованим
розглядати спілкування у вищій школі як окремий специфічний тип – академічний
дискурс. Цей дискурс може мати різні форми: монологічну/діалогічну,
усну/писемну, а також охоплює низку підтипів: науковий (жанри – стаття,
презентація та конференції), викладацький (жанри – лекція, семінар, підручник),
студентський [6]. Це розмаїття відкриває перспективу аналізу різних форм та
жанрів академічного дискурсу.
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ред. І.С. Шевченко]. – Харків: Константа, 2005. – С. 228 – 237. 4. Шпенюк І.Є.
Контекстуальна зумовленість етикетних мовленнєвих стереотипів. / І.Є. Шпенюк //
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the University Lecture Genre: A contrastive study between Spanish and NorthAmerican lectures: PhD dissertation / B.B. Fortuño. – Castelló de la Plana: Universitat
Jaume I, 2006. – 333 p. 6. Hyland K. Academic Discourse: English in a Global
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НОВІ ВИМІРИ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ
Рябих М.В. (Харків)
Мотивація як фактор, що визначає поведінку людини, у тому числі її
навчання, постійно привертає увагу дослідників. Досліджувалася також роль
мотивації в навчанні взагалі [1] та іноземній мові, зокрема, на рівні середньої
школи і вузу [2].
Існують кілька класифікацій мотивації. Одна з них представлена схемою,
запропонованою Р.Гарднер [3], відповідно до якої розрізняють три типи
мотивації:
інструментальну,
інтегративну і
соціально-ідентифікаційну.
Інструментальна мотивація визначається як бажання опанувати іноземну мову в
утилітарних цілях, наприклад, щоб отримати роботу. Інтегративну мотивацію
розглядають як бажання опанувати іноземну мову з метою інтегруватися в групу
носіїв цієї мови. Соціально-ідентифікаційна мотивація визначається як бажання
опанувати мову тієї соціальної групи, з якою учень себе ідентифікує. Вплив
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різних типів мотивації на ефективність засвоєння іноземної мови розглядався в
низці праць [4]. Однак результати таких експериментів досить суперечливі.
По-перше, деякі дослідники вважають, що зв'язок ―мотивація —
ефективність засвоєння‖ не однобічна, а обопільна. Експеримент, у якому брали
участь іспаномовні діти, які вивчали англійську мову в США, дав такі результати
[5]. Інтегративна мотивація зростала поруч із поліпшенням результатів в
засвоєнні мови. Автор пояснює це тим, що мотивація не обов'язково передує
засвоєнню мови, але й може бути його результатом. Мотивація учнів, які добре
прогресують, постійно підвищується в процесі самого засвоєння. Цю точку зору
розділяють і деякі інші автори. Результати спостережень свідчать, що учні, які не
досягають результату у вивченні іноземної мови за короткий період, швидко
втрачають мотивацію, і навпаки. Звісно потрібно проведення додаткових
досліджень, які б допомогли встановити, якою мірою мотивація є причиною або
наслідком засвоєння. Зараз же логічним було б припустити, що вона є і те й інше
одночасно.
По-друге, існує низка досліджень, у яких індивіди з однаковим типом
мотивації демонструють різні результати у засвоєнні іноземної мови. Очевидно,
існують інші чинники пов‘язані з мотивацією якісного характеру. Наприклад
деякі автори пропонують брати до уваги наступні якісні характеристики
мотивації: глибина охоплення (amplitude), скільки витрачається зусиль для
реалізації мети (persistence) [6]. Є можливість існування і інших чинників, що
потребує подальших досліджень.
Таким чином, більшість досліджень з проблематики, що аналізується,
вказують на наявність впливу мотивації на успішність оволодіння іноземною
мовою, але не повною мірою вказують на характер такого впливу.
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ЮМОР И СТИЛИСТИКА: ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ
Самохина В.А. (Харьков)
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Юмор – прежде всего, социальное взаимодействие и рассматривается нами
как форма игры, которая включает когнитивный, эмоциональный и
поведенческий компоненты. Совместное переживание радости выполняет важную
социальную функцию в установлении добрых, партнерских, близких отношений
[2, с. 58] а, значит, помогает координировать взаимовыгодные действия [1, с. 143].
Таким образом, веселые формы деятельности, связанные с игрой, адаптируются к
различным целям из области межличностной коммуникации [3] и могут с успехом
применяться в обучении. Опыт преподавания стилистики английского языка в
университете показывает, что можно эффективно научить, развлекая, но не
расслабляя студента. При этом, мыслить глобально, используя примеры из юмора.
Основное предназначение стилистики – изучение и анализ экспрессивных
средств языка и речи. Поэтому данный предмет выигрышен по отношению к
другим теоретическим курсам тем, что дает возможность рассмотрения языковой
и речевой экспрессии в различных функциональных стилях. Приведем примеры
использования юмора при изучении стилистики на 4 курсе.
Так, анализ тропов сопровождается демонстрацией шуток, в которых они
встречаются. Например, 1) синекдоха (разновидность метонимии, когда
употребляется часть для называния целого):
There appeared a maniac-killer in the city. The people are in panic. But one day
a man managed to catch the maniac. He was asked how he had managed to do this. “It
was very easy”, followed the answer. “Once I was going in a tram. Suddenly I saw a
man waving a hand…” – “And what?” – “It wasn’t his hand he was waving by”,
answered he.
2) Плеоназм (досл. «не говори дважды»): 1. a pizza pie = pie pie; 2. The Gobi
Desert = the desert desert; 3. Various hotels promise a honeymoon for two!
3) Оксюморон: живой труп, dry wine, safe sex. 4) Каламбур (основан обычно
на полисемии):
Diner: – Do you serve crabs here?
Waiter: – We serve ereryone. Sit down.
Р. Лидерер предлагает много забавных стилистических интерпретаций
различных слов и выражений: A waiter. Why do they call those food servers waiters,
when it’s the customers who do the waiting? A nonstop flight. Never get on one of these.
You’ll never get down.
Обыгрывается также литературная лексика: Consider, for example, the foreign
couple who decided to name their first daughter with the most beautiful English word
they have ever heard. They named the child Diarrhea.
Экспрессия наблюдается и в фонетических стилистических приемах,
включающих ономатопею, аллитерацию или ассонанс: The next person to interrupt
the proceedings will be sent home. Prisoner: Hurrah! Или пример окказионального
использования ономатопеи: The surgeon rubbed his hands and ha-ha’d, где
выражение восклицания смехом преобразовалось в глагол в Past Indefinite.
Новизна и эмоциональность юмора привлекают внимание студентов и
удерживают его на теме лекции, таким образом облегчая получение новых
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знаний, а инконгруэнтные умственные ассоциации, являющиеся неотъемлемой
характеристикой юмора, могут облегчать процесс когнитивной переработки,
помогая сохранить новую информацию в долговременной памяти и извлекать ее
при выполнении тестов или при ответах на вопросы.
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STUDENT MOTIVATION AND ACHIEVEMENT
Sverdlova I.O. (Kharkiv)
The link between student motivation and achievement is straightforward. The
validity of this relationship is supported by a fair amount of research. Although the link
between motivation and achievement is established, the dynamics of motivation are not.
The goal of the report is to consider the research and theory on the nature of those
dynamics.
There are five lines of research and theory that converge to provide a fairly
consistent picture of the nature of motivation: (1) drive theory, (2) attribution theory, (3)
self-worth theory, (4) emotions, and (5) self-system.
According to drive theory (1) the dynamics of motivation can be described in
terms of two competing forces or drives – the striving for success and the fear of failure.
Both drives operate simultaneously. Over time, people develop strong tendencies to be
either success oriented or failure avoidant. When these tendencies become habituated,
they commonly manifest as an emotional backdrop to any new task.
Attribution theory (5) postulates that how students perceive the causes of their
prior successes and failures is a better determinant of motivation and persistence than is
a learned success or failure avoidance orientation. In fact there are four causes
individuals attribute to their success: ability, effort, luck, and task difficulty. Of these,
effort is the most useful because a strong belief in effort as the cause of success can
translate into a willingness to engage in complex tasks and persist over time.
Self-worth theory (2) is based on the premise that the search for self-acceptance is
one of the highest human priorities. Self-acceptance usually manifests as acceptance of
status in one‘s immediate or peer culture. This dynamic makes the classroom a
threatening place to some students. If the criterion for self-acceptance in the classroom
is high academic accomplishment relative to others that means only a few highperforming students can obtain a sense of self-worth.
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For some scientists (3) emotions are primary motivators that often override an
individual‘s system of values and beliefs relative to their influence on human behavior.
People are often mistaken about internal causes for feelings, they always find causes for
their emotions, but when rational and plausible reasons are not available, people make
up reasons and believe them.
The self-system contains a network of interrelated goals (4) that help us decide
whether to engage in a new task. In effect, many of the dynamics described in the
previous theories fit into the description of the self-system. The critical feature of the
self-system is that it houses our deeply seeded needs and aspirations organized in
somewhat of a hierarchical structure. It is this structure that provides a new and
powerful perspective on classroom motivation.
However, these drives and tendencies are not cast in stone. They are at least
partially a function of how a student explains success and failure in his world. An
understanding of personal explanatory style and the importance of that style in
willingness to engage in challenging tasks can provide a student with some control over
his motivation. Finally students whose aspirations are met gain a sense of fulfillment
and personal accomplishment that is second to none. Their success requires a high level
of freedom in setting related goals and then working toward them.
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ACTION STEPS TO ENHANCE STUDENT MOTIVATION
Sverdlova I.O., Panasenko L.O. (Kharkiv)
The theory and research regarding student motivation can be regarded as a
complex set of dynamics interacting to dispose students to be motivated. These
dynamics include the student‘s drive for success or failure avoidance, the student‘s
attributions, the student‘s need for a sense of self-worth, the student‘s emotional
dynamics, and the working of the student‘s self-esteem system. Let‘s consider the four
steps which enhance the student‘s motivation.
Action Step 1. Provide students with feedback on their knowledge gain.
When success in the classroom is defined in terms of competitive status with
others, only a few students can be successful. However, when individual growth is the
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criterion for success, then all students can experience success regardless of their
comparative status. To accomplish this, two elements are required: (1) an assessment of
the achievement level at which students enter a class or a unit of instruction, and (2) an
assessment of the achievement level at which students exit the class or unit of
instruction. With these elements in hand, individual students' knowledge gain can be
determined.
Action Step 2. Provide students with tasks and activities that are inherently
engaging.
The dynamics of human motivation imply that some tasks are inherently
engaging. Such tasks have three characteristics. First, they present manageable
challenges for students, second, inherently engaging tasks arouse curiosity, finally
inherently engaging tasks involve fantasy arousal.
Action Step 3. Provide opportunities for students to construct and work on longterm projects of their own design.
To truly elicit the motivation that comes with a flow experience, we must engage
in tasks self-actualization. These tasks might elicit a type of motivation superior to any
others.
Action Step 4. Teach students about the dynamics of motivation and how those
dynamics affect them.
This step provides students with an understanding of the dynamics of motivation at
both general and personal levels. Knowing our unique and other people‘s dispositions
can give us power over our own motivation.
The implementation of the above mentioned steps and the experimental results
will be described in the report.
ІНОЗЕМНА МОВА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ
ЦІННІСНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ
Сергеева В.Є. (Луганськ)
Іноземна
мова
є
самостійною
духовно-практичною
цінністю
загальнолюдського рівня, що задовольняє багато потреб і інтересів сучасного
суспільства,Така ж широта відрізняє функціональну палітру іноземної мови як
предмета шкільного вивчення. Учені-методисти вважають, що іноземна мова, на
відміну від інших навчальних предметів, є одночасно метою і засобом навчання, у
цьому сенсі в ній підкреслюється «безпредметність» і «неоднорідність» як
навчальної дисципліни [1, с. 5].
Сфера
іншомовного спілкування
утворює
специфічну область
загальнолюдської ідентифікації, у якій зливаються людство в цілому і
загальнолюдське в кожному конкретному його представнику. «Очевидно,
історичне й особисте, «дорослішання» людини виражається в динамічному
процесі розширення її ідентичності до масштабів людства й одночасно
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поглиблення її до усе більш повного і конкретного прийняття своєї унікальної
індивідуальності. Усе більш актуальними стають загальнолюдські цінності, усе
більш вираженими – індивідуальні особливості.
Знання іноземної мови можна визнати успішним, якщо вона здатна
задовольнити
нагальні
життєві
потреби
людини.
За
словами
В.О. Сухомлинського, «знати – це значить уміти застосовувати свої знання. Про
знання можна говорити лише тоді, коли вони стають фактором духовного життя,
захоплюють думки, будять інтерес».
Розкриття питання про значення іноземної мови у формуванні ціннісної
сфери школярів вимагає обов'язкового розв'язання трьох задач: по-перше,
характеристики мови як явища духовної культури людства, по-друге, визначення
місця і ролі рідної мови в системі соціалізації і виховання особистості, по-третє,
розкриття взаємних зв'язків і впливів між рідною й іноземною мовами.
Ми вважаємо правомірним виділення катарсичної функції мови. У ній
акумулюються потенціали багатьох інших функцій, забезпечуючи, у той же час, її
особливий зміст, що не збігається з простою сумою всіх супутніх, Катарсис у мові
реалізується через синтез розуміння, оцінки і ставлення людини до об'єктів, явищ
і процесів навколишнього світу, виражений в адекватній знаковій формі. Саме
через переживання мовного катарсису людина стає повноцінною «мовною
особистістю». Під нею ми розуміємо особистість, що виражає себе в мові,
відбиває через мову картину світу і визначає власні процеси сприйняття і
розуміння мовними засобами.
Потреба в мовному катарсисі, по-перше, є однією із найбільш
природних,по-друге, найперших суто соціальних форм духовної насолоди
людини. Оволодіння іноземною мовою дає нові види катарсису для індивіда,
сприяючи, по суті справи, становленню «другої мовної особистості».
Сучасній школі часто дорікають у тім, що виховання в ній «хворіє на
словесність», маючи на увазі, насамперед, розрив між закликами і гаслами, з
одного боку, і навичками практичного поводження , – з іншого. Однак, як говорив
ще В.О. Сухомлинський, це непорозуміння, оскільки «виховання словом» –
найбільш слабка ланка у її діяльності. «Проблема виховання словом – одна із
найбільш життєвих і найгостріших проблем, над якими насамперед потрібно
працювати й у теоретичному, і в практичному плані. Тонкість внутрішнього світу
людини, шляхетність морально-емоційних відносин не затвердиш без високої
культури словесного виховання» [2, с. 39].
Отже, слабка ефективність виховного впливу слова полягає не в частоті
його застосування, а в невмінні багатьох педагогів використовувати мовний
катарсис. Саме тут прихований величезний резерв підвищення загальної
ефективності педагогічного процесу в школі,
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РЕЧЕВОЙ ПАСПОРТ И ИДИОСТИЛЬ КАК ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Сердюк В.Н. (Харьков)
Активно используемое в науке понятие языковой личности является
естественным откликом на насущные потребности филологии на современном
этапе ее развития.
Под языковой личностью потенциально понимается ―совокупность
способностей и характеристик человека, обусловливающих создание им речевых
произведений‖ [2, с. 3]. Поэтому, языковая личность – это любой носитель языка.
Изучение и описание языковой личности предполагает воссоздание ее структуры
на основе производимых и воспринимаемых ею текстов.
Языковая личность в широком понимании является полноценным
представлением социальной личности, вмещающей в себя психический,
социальный, этический и другие компоненты, преломленные через ее язык, ее
речевое поведение.
Понятие языковой личности интегрирует как личностные, так и языковые
процессы, а также охватывает все основные этапы речемыслительной
деятельности человека: прежде всего, коммуникативное намерение и, в конечном
счете, текст.
Языковая личность, с одной стороны, – совокупность коммуникативных
способностей и характеристик человека, позволяющих ему осуществлять
дискурсивную деятельность, с другой, – совокупность отличительных черт,
обнаруживающихся в коммуникативном поведении конкретного носителя языка
и обеспечивающих ему коммуникативную индивидуальность и неповторимость.
Следовательно, говоря об основных характеристиках языковой личности,
―нельзя не упомянуть о речевом паспорте говорящего и о его языковом
идиостиле‖ [1, с. 96].
Речевой паспорт – это совокупность тех коммуникативных особенностей
личности, которые делают ее узнаваемой и уникальной. Идиостиль – выбор
говорящим тех или иных средств общения, поскольку стиль предполагает выбор.
Речевой паспорт – аспект коммуникативного поведения, которое является
совокупностью коммуникативных действий, фактов реального общения,
осознанной и неосознанной системой поступков, раскрывающих характер и образ
жизни человека.
Идиостиль – аспект коммуникативной компетенции, которая представляет
собой выработанное умение осуществлять общение в его различных проявлениях
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для оптимального достижения цели, а также ―систему бессознательных оценок,
отображающих системность языка в речи и общественные языковые идеалы,
систему установок человека в отношении языка и речи на этом языке‖ [3, с. 22].
Таким образом, речевой паспорт как компонент коммуникативного
поведения и идиостиль как компонент коммуникативной компетенции языковой
личности являются ее объективными и субъективными характеристиками.
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ПУТИ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Сердюк О.Ю. (Харьков)
Основными способами интенсификации процесса обучения иностранным
языкам являются методы, приемы, формы и средства, активизирующие учебнопознавательную деятельность обучающихся, стимулирующие их потребность в
знаниях и, главным образом, мотивацию.
Огромную роль играют проблемно-поисковые методы, исследовательский
опыт, дискуссии, познавательные игры, самостоятельная работа студентов.
В настоящее время все чаще находят применение методы проблемного
обучения, анализируются пути их использования, намечаются основные
тенденции усовершенствования данных приемов.
Интенсивная организация учебного процесса предполагает оперативную
обратную связь, быстрое получение информации, эффективность применяемых
мер, столь же оперативное регулирование и коррекцию обучения. Поэтому,
необходимо значительно улучшить методы контроля и оценки знаний в учебном
процессе.
Для интенсификации процесса обучения важен не только темп контроля, но
и его аналитичность. Преподавателю необходимо не только иметь информацию о
недостатке знаний студентов, но и уметь анализировать его причины. Основными
причинами являются отсутствие индивидуального подхода преподавателя в
процессе обучения иностранным языкам, а также отсутствие мотивации обучения
у студентов.
Необходим глубокий анализ качества процесса обучения. Для этого важно
знать индивидуальные возможности обучения студентов и перспективы их
развития. Соответствие успеваемости реальным возможностям студентов
свидетельствует об оптимальности достигнутых ими результатов.
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Характерной особенностью совершенствования форм обучения является
применение разнообразных видов учебных занятий в общей системе изучения
определенного раздела или темы.
У преподавателя складывается своя методика, которая позволяет ему
максимально раскрыть сильные стороны своего мастерства и за счет разнообразия
форм учебной деятельности активизировать познавательную деятельность
студентов.
Развитие интенсивных методов, предусматривающих органическое
включение в систему обучения технических средств, является наиболее
перспективным направлением совершенствования методики интенсификации
учебного процесса.
Использование технических средств обучения открывает принципиально
новые возможности для интенсификации учебно-познавательного процесса.
Наиболее
эффективными
являются
технологии
обучения,
предусматривающие использование в учебном процессе компьютеров.
Компьютеры позволяют значительно увеличить объем усваиваемой студентами
информации благодаря тому, что она подается в более обобщенном,
систематизированном виде. С внедрением компьютеров, программы Power Point
в учебный процесс появляется уникальная возможность для решения ряда задач
нового типа.
Таким образом, обзор современных интенсивных методов и технологий
обучения иностранным языкам позволяет прийти к выводу, что в настоящее время
наметились два основных пути интенсификации процесса обучения иностранным
языкам: один — за счет активизации резервов личности преподавателя и
студента, другой — за счет максимального использования технических средств
обучения.
ВИБІР ФАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ У НАВЧАННІ ФРАЗЕОЛОГІЇ
Скрипнік І.Ю. (Харків)
Мета будь-якого навчання іноземної мови – це її вільне володіння, що
наближається до рівня носія мови. Одним з показників такого володіння є рівень
ідіоматичності мовлення (писемного або усного). Вільне володіння одиницями
цього шару мови припускає не тільки невимушене розпізнавання фразеологізму у
тексті або мовленні, але й вільне його застосування у монологічному або
діалогічному мовленні. Проте саме «ідіоматична бідність» [1, с.7] словникового
запасу студентів є одним із слабких місць їх мовлення.
Про актуальність та необхідність оволодіння фразеологічним рівнем мови
свідчать наукові розвідки та методичні розробки А.А. Бублик, Ю.Є. Давиденко,
І.І. Михайлишин, М. Сокаль, T.C. Cooper.
У оволодінні фразеологією розрізняють такі етапи, як: 1) потенційний, коли
відбувається розуміння незнайомих фразеологічних одиниць у контексті на основі
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їх дослівного перекладу; 2) рецептивний – узнавання фразеологізмів, що були
вивчені раніше; 3) продуктивний – вживання фразеологічних одиниць у власному
мовленні [2]. Серед однієї з найбільших труднощів, з якими стикаються студенти
у процесі навчання є непрозора внутрішня форма багатьох одиниць – ідіом, що
унеможливлює спроби вгадати їх значення за допомогою значень тих слів, що її
складають. Тож окрім ретельно підібраного комплексу вправ, націленого на
розуміння, вивчення та вживання цих одиниць, до вибору саме фразеологічного
матеріалу треба поставитися із особовою ретельністю та зосередитися, по-перше
на одиницях із прозорою внутрішньою формою, тобто таких, денотати прототипів
яких є цілком можливі, реальні ситуації, наприклад: twist smb’s arm; turn a deaf
ear to smb.; put smb. on his feet; trample smb. under foot; say/do smth. behind smb’s
back; turn one’s back on smb.; bring smb. to heel; step on smb’s toes; cry on smb’s
shoulder і т.д. По-друге, деякі дослідники пропонують також подання матеріалу
відповідно до наявності або відсутності у рідній мові фразеологічної одиниці
мови, що вивчається. За таким критерієм першими йдуть фразеологізми, які
мають свій відповідник у рідній мові, потім, ті, які є схожими за свою формою але
відрізняються за значенням, і нарешті такі, що не мають свого відповідника у
рідній мові [3].
Крім того, подання фразеологічного матеріалу у вигляді певних категорій,
наприклад, частини тіла; емоційний стан (щастя, смуток, гнів, відчай і т.і.),
розумові здібності, кольори, покликане полегшити запам‘ятовування, адже
проведені психолінгвістичні експерименти щодо легкості засвоєння лексичних
одиниць показали, що будь-який вид групування навчального матеріалу призводе
до кращого запам‘ятовування, ніж інший вид подання матеріалу. З іншого боку
існує думка про те, що «необхідно змінити підхід до відбору фразеологічних
одиниць – відмовитися від жорсткого, однакового для всіх фразеологічного
мінімуму та надати студентам можливість самостійно добирати фразеологізми,
ґрунтуючись на особистісній мотивації» [1, с.8 – 9].
Подальшим кроком у цьому напрямку вважаємо збір та групування
фразеологічного матеріалу з урахуванням тих труднощів, з якими найчастіше
можна зустрітися у вивченні цих одиниць.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Бублик А. А. Роль фразеологизмов, как важнейшего развития идиоматичности
речи студентов / А.А. Бублик // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка – 2012 – № 14
(249) – С. 6-10. 2. Новикова А.К. Сопоставительное изучение фразеологии как
принцип национально-ориентированного преподавания русского языка как
иностранного / А.К. Новикова // Современные исследования социальных проблем
(электронный научный журнал) – 2012 – №1(09) – Электронный ресурс: Режим
доступа: www.sisp.nkras.ru. 3. Cooper T.C. Teaching idioms / T.C. Cooper // Foreign
Language Annals. – Volume 31. – Issue 2. – 1998. – P. 255-266.
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ВЕРБАЛЬНЕ ТА НЕВЕРБАЛЬНЕ У ПОЛІКОДОВОМУ ПРОСТОРІ:
МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ПАРАДИГМА
Солощук Л.В. (Харків)
Процеси глобалізації та інформатизації як провідні риси XXI століття
стимулюють лінгвістику досліджувати комунікацію у всіх її проявах. Мова тепер
розглядається не тільки з середини, у термінах її формальних властивостей (таким
би було формалізоване пояснення, що встановлює відношення між елементами
виключно мовного твору – тексту), але й ззовні, з точки зору того, що вона дає
системам, в котрі входить у якостіпідсистеми, – культурам, соціальним системам,
системам думок [Д. Вандервекен, В.З. Дем‘янков, О.Є. Кібрик, та ін.]. У період
всплеску наукового інтересу до вивчення мови як інструменту соціального
впливу, полікодовість стає об‘єктом сучасної науки про мову, адже комунікація –
принципово полікодова за природою, і визнання іі полікодового характеру на
сучасному етапі є скоріше вихідною посилкою для аналізу, а не предметом
реальних вагань, що є підставою для зближення дослідницьких методик
семіотики, дискурсивно орієнтованої лінгвістики, стилістики, риторики, теорії
комунікації тощо [В.Є. Чернявська].
Складний комплекс, яким є комунікація, предстає у єдності вербального та
невербального, в якому враховується семантика жестів, міміки, поглядів, поз,
інтонацій,просторового розташування мовців, тощо.Дослідженняневербальних
аспектів англомовного діалогічного дискурсу, специфікація процесів вербалізації
невербальних компонентів комунікації, аналіз їхньогодискурсотвірного
потенціалу, встановлення принципів взаємодії комунікативних компонентів
різнорідної знакової природи на основі притаманних їм структурно-семантичним
та прагматичним властивостям і комунікативним функціям у межах теорії
дискурсивної взаємодії різних кодових систем набувають актуальності в процесі
дослідження сучасного комунікативного простору з притаманною йому
диверсифікацією структури та функцій.
Мова належить перш за все й головним чином особистості, яка усвідомлює
себе і своє місце у світі, свою роль у спілкуванні, своє ставлення до принципів і
конвенцій ведення дискурсу, творчо використовує їх у своїх мовленнєвих діях. В
особистості діалектично взаємопов‘язані соціальне та індивідуальне, загальне і
особистісне, природне і засвоєне, відтворюване і створюване заново, об‘єктивне і
суб‘єктивне [І.П. Сусов]. У випадках, коли задіяними є невербальні комунікативні
компоненти, особливо індивідуально означеного характеру, для їхньої інтерпретації
необхідними є спеціальні знання комунікантів про особливості використання
невербальних комунікативних компонентів комунікативними партнерами, що
вимагає звернення до поняття дискурсивної особистості [Л.В. Солощук], що
сприятиме вивченню механізмів адекватної та ефективної передачі інформації,
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сприймання, оцінювання та розуміння комунікативних партнерів. Застосування
результатів такого дослідження має практичне значення для вирішення методичних
та психолого-педагогічних проблем навчання спілкуванню іноземними мовами на
сучасному етапі.
Таким чином, перспективним виявляється дослідження взаємодії
вербальних та невербальних компонентів як полікодового явища у межах теорії
дискурсивної взамодії різних кодових систем.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТЕСТІВ
ДЛЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
Сотникова С.І. (Харків)
Мета навчання іноземних мов полягає у формуванні і розвитку особистості,
здатної брати участь у міжкультурній комунікації. Зміни в мовній освіті України,
пов‘язані з участю нашої держави в євроінтеграційних процесах, а також
приєднанням до Болонської системи, є вирішальним фактором для створення
нових методик оцінювання навчальних досягнень учнів, однією з яких є
незалежне тестування. Для визначення рівня володіння іноземною мовою
користуються Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти [1],
відповідно до яких у країнах Європи розроблена та успішно застосовується
відповідна система іспитів, більшість з яких має схожу структуру. Результати,
отримані під час тестування, підлягають кількісному підрахунку, на основі якого
оцінюється успішність учнів в оволодінні іншомовним навчальним матеріалом.
Необхідними ознаками тесту, які відрізняють його від нетестового завдання,
називають такі:
- тест існує в формі комплексу завдань, що в своїй сукупності забезпечує
однозначність відповідей;
- розробляється відповідно до певних дидактичних вимог;
- має еталон відповіді, що гарантує об‘єктивність результатів;
проходить
попереднє
експериментальне
випробування
(апробацію/пілотування);
- апробація проводиться в однакових для всіх умовах;
- тривалість тесту та його характер зумовлені об‘єктивними факторами;
- передбачає жорстку регламентацію в часі;
- його результати піддаються кількісній оцінці, статистичній (математичній)
обробці;
- виконання тесту дає змогу встановити рівень мовно-мовленнєвої
компетенції з використанням спеціальної шкали заздалегідь встановлених
критеріїв;
- має свої специфічні ознаки, такі, як валідність, надійність та практичність;
- структура тесту передбачає постійні зміни завдань [2, с. 83].
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Усі перелічені ознаки має багаторівневий іспит з німецької мови SPD
(Skalierte Prüfung Deutsch) A2 – B2 [3], розроблений за ініціативи Міністерства
освіти і науки України за підтримки Німецького культурного центру «Інститут ім.
Гете» у рамках проекту, над яким працювали українські викладачі ВНЗ та вчителі
шкіл. Завдання тесту враховують Загальноєвропейські Рекомендації з мовної
освіти, спрямовані на перевірку компетенцій з читання, письма та аудіювання.
Окрім того, були розроблені та враховувалися при складанні тестів правила
щодо контрольних одиниць (items), які полягали у необхідності подання завдань у
відповідності до послідовності матеріалу в тексті, наявності лише однієї
правильної відповіді, не занадто великій «прозорості» дистракторів, оптичній
однорідності формулювань, униканні повторів та заперечних формулювань,
незалежності завдань один від одного. Валідність, надійність та практичність
забезпечуються серед іншого проведенням апробації тестів у навчальних закладах
України та їх аналізом Кембріджським інститутом ESOL.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання,
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питання тестування рівня сформованості мовленнєвої компетенції майбутніх
викладачів (французька мова) / О. Українська // Іноземні мови в навчальних
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СПІВРОБІТНИЦТВО СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ ЯК ОДНА З
ГОЛОВНИХ УМОВ СУЧАСНОГО ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
Столбецька С.Б. (Біла Церква)
В останні десятиліття проблема навчального співробітництва активно
розробляється в Україні і в країнах близького та далекого зарубіжжя.
Вплив викладача стимулює активність студента, а досягаючи при цьому
певної, раніше наміченої цілі, тим самим керує цією активністю. Тому процес
навчання є процесом стимулювання зовнішньої та внутрішньої активності
студента та керування нею. Викладач створює для активності студента необхідні
умови, спрямовує її, контролює, надає їй потрібні засоби та інформацію. Але сам
процес формування у людини знань, умінь та навичок відбувається лише в
результаті її власної активності.
В рамках викладання/вивчення іноземних мов сьогодні все більшу та
більшу увагу викликає взаємодія між студентами та викладачами в аудиторії.
Дидактична взаємодія призводить до виникнення двох інтеракційних місць: місце
інтерктанта ―експерта‖ та місце (яке поділяється між членами групи-аудиторії)
кандидата на вивчення. Отже в процесі викладач може корегувати студента з
метою продемонструвати йому свою високу позицію в інтеракції.
191

Vladimir : Mais c‘est normal les hommes fait la vaisselle.
Professeur : C‘est normal que les hommes …? que les hommes? Attendez fassent la
vaisselle, il faut le subjonctif.
Vladimir : Je savais pas.
Professeur : Non mais on apprend comme ça.
Нарешті саме викладач контролює тривалість висловлювань студентів та
коментує їх. В навчальній ситуації студент змушений реагувати на запитання. Він
має відповісти на розпорядження закінчити висловлювання, довести, що він
розуміє.
Таким
чином,
інтеракційне
місце
студента
відмічене
―преформатуванням‖ його висловлювань:
- у своїх висловлюваннях він дотримується імпліцитних комунікативних
правил (наприклад, його відповіді мають бути типовими з використанням
тих або інших форм);
- він має діяти згідно з домовленістю групи: дотримуватися відведеного для
висловлювання часу за правилом ―рівного розподілу часу ‖;
- він виправляється якщо йому вказують на помилку.
Структурність дидактичної інтеракції: висловлювання студентів чергуються
зі словами викладача, тобто В/С/ В/С В/С. Для студентів існують відносні
обмеження не лише щоб взяти слово, а й щодо типу його висловлювання. Часто
його висловлювання короткі, такі що можна передбачити, знаходяться ніби в
сандвічі.
Можна зробити наголос на структурі з трьох тактів: спонукання/
відповідь/реакція.
Спонукання викладача: alors une chambre/ une chambre comment ?
Відповідь студента: une chambre il n‘y en a pas douche.
Реакція викладача + спонукання: une chambre il y en a pas douche ? comment
on dit ça ?
В основі стратегії співробітництва лежать ідеї стимулювання та
спрямування педагогом пізнавальних та життєвих інтересів студентів. Значення
цієї форми організації навчання настільки велике, що весь педагогічний процес
починає розглядатись як ―педагогіка співробітництва. Одночасно, це реальне
втілення особистісно-діяльнісного підходу саме до викладання іноземної мови, де
спілкування в співробітництві є і формою, і засобом, і метою навчання.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Стрельцова В.Ю., Малкова Н.М. (Луганск)
С развитием коммуникативного подхода в обучении иностранным языкам
большее внимания стало уделяться использованию языка в определенных
социальных и культурных условиях. Одной из приоритетных задач обучения
иностранному языку стало формирование социокультурной компетенции у
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будущих специалистов различных специальностей. В современных условиях
кардинально изменилась сама суть понятия «практическое владение иностранным
языком». Речь сегодня идет не только о владении иноязычной терминологией по
конкретной специальности, но и о межкультурном профессиональном
взаимодействии, об умении адекватно интерпретировать и принимать
социокультурное многообразие партнеров по коммуникации. В совокупности это
подразумевает готовность дифференцированно применять иностранный язык в
варьирующихся ситуациях повседневного и делового общения.
До недавнего времени исследование профессиональной компетенции
затрагивало лишь лексико-грамматический аспект и не было связано с анализом
когнитивных уровней организации профессиональной коммуникации. Но наряду
с языковыми умениями и навыками необходимо наличие навыков
коммуникативных, подразумевающих способность будущих специалистов к
принятию социокультурной специфики иносоциума и передачи информации
профессионально-делового характера на иностранном языке [1, с.160].
Совершенно очевидно, что эффективные контакты с представителями
иносиоциумов невозможны без определенных навыков межкультурного общения.
Для их формирования необходимо развитие культурной восприимчивости,
основанной на знаниях реалий коммуникаторов, являющихся основой речевого
общения, а также способностей к правильной интерпретации конкретных
проявлений коммуникативного поведения в различных культурах.
Наличие общекультурных знаний является основной предпосылкой для
адекватного общения, особенно, когда коммуниканты принадлежат к различным
лингвокультурным сообществам. Так, фоновые знания представляют собой
информацию, известную всем членам того или другого иносоциума. Для
адекватного общения на иностранном языке необходимо овладеть следующими
разделами фоновых знаний: историко-культурный фон, социокультурный фон
этнокультурный фон, семиотичный фон.
Другим
необходимым
элементом
формирования
иноязычной
социокультурной компетенции является развитие знаний о проявлениях
коммуникативного поведения в инокультурах. То есть, можно говорить о неких
коммуникативных правилах обязательных для выполнения в данной
лингвокультурной общности: о пространственно-временной организации
общения, о специфике социального межличностного взаимодействия, уровнях
контекстности и т.д. Поэтому необходимо уделять особое внимание знаниям
социокоммуникативных основ общения, учитывать разность в восприятии и
проецировании картин мира, национальные ментальные особенности, что может
обеспечить возможность осуществления полноценного коммуникативного акта
между представителями инокультур.
Таким образом, обучение будущих специалистов иностранному языку
должно быть основано на целостной концепции, которая определяет
совокупность языкового и когнитивного знания, включающих в себя знания
фоновой
лексики,
культурных
социолингвистических
особенностей
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речекоммуникативного поведения иноязычных партнеров, что является одним из
важных аспектов межкультурной компетенции.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Пушкарев Л.Н. Что такое менталитет? Историографические заметки /
Л.Н. Пушкарев // Отечественные истории. – 1995. – № 3. – С. 158-166.
ИНТЕРНЕТ КАК СРЕДСТВО ИНТЕРАКТИВНОГО
ПОДХОДА К ОБУЧЕНИЮ
Стрельченко Д. В., Бевз Н. В. (Харьков)
В
настоящее
время
приоритет
отдается
коммуникативности,
интерактивности, аутентичности общения, изучению языка в культурном
контексте, автономности и гуманизации обучения. Данные принципы делают
возможным
развитие
межкультурной
компетенции
как
компонента
коммуникативной способности. В данной работе предпринята попытка выявить
пути и способы оптимизации учебного процесса с помощью еще одного метода технологий Интернет. Использование Интернета в коммуникативном подходе как
нельзя лучше мотивировано: его цель состоит в том, чтобы заинтересовать
обучаемых в изучении иностранного языка посредством накопления и
расширения их знаний и опыта. Обучаемые должны быть готовы использовать
язык для реальной коммуникации вне занятий, например, во время посещений
другой страны, при переписке с иностранными студентами, при обмене
результатами заданий с одногрупниками или деловой переписке с одним из
международных ВУЗов. При этом термин коммуникативность не должен
пониматься узко, чисто прагматически. Нельзя не согласиться, что
коммуникативность не сводима только к установлению с помощью речи
социальных контактов, к овладению туристским языком. Это приобщение
личности к духовным ценностям других культур - через личное общение и через
чтение. Этот подход, реализуемый в Интернете, привлекает обучаемых путем
сосредоточения на интересующих их темах и предоставления им возможности
выбора текстов и задач для достижения целей программы. Коммуникативная
способность обучаемых развивается через Интернет путем вовлечения их в
решение широкого круга значимых, реалистичных, имеющих смысл и
достижимых задач, успешное завершение которых доставляет удовлетворение и
повышает их уверенность в себе. Создание коммуникативности в Интернете
требует времени. Необходима поддерживающая социально-психологическая
атмосфера, в которую вовлекается студент; уверенность, что его уважают как
личность со своими собственными взглядами, интересами, сильными и слабыми
сторонами и предпочтительным для него стилем обучения. Атмосфера эта
характеризуется духом взаимопомощи, при котором изучение иностранного языка
с помощью Интернета является социально-обусловленным опытом. Обучая
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подлинному языку, Интернет помогает в формировании умений и навыков
разговорной речи, а также в обучении лексике и грамматике, обеспечивая
подлинную заинтересованность и, следовательно, эффективность. Более того,
Интернет развивает навыки, важные не только для иностранного языка. Это,
прежде всего, связано с мыслительными операциями: анализа и синтеза,
абстрагирования, идентификации, сравнения, сопоставления, вербального и
смыслового прогнозирования и упреждения и т.д. Таким образом, навыки и
умения, формируемые с помощью Интернет-технологий, выходят за пределы
иноязычной компетенции даже в рамках "языкового" аспекта. Интернет развивает
социальные и психологические качества обучающихся: их уверенность в себе и
их способность работать в коллективе; создает благоприятную для обучения
атмосферу, выступая как средство интерактивного подхода.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам:
Пособие для учителя. М.: АРКТИ, 2003, 192 с. 2. Соловова Е.Н. Методика
обучения иностранным языкам: базовый курс лекций: пособие для студентов пед.
вузов и учителей. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2005. – 239 с. 3. Телицына Т.Н.
Использование компьютерных программ на уроках английского языка /
Т.Н Телицына, А.Ф. Сидоренко // Иностранные языки в школе. – 2002. С.41 – 43.
РОЗВИТОК ОБРАЗНОГО КОМПОНЕНТУ МНЕМІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ
ЯК УМОВА УСПІШНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ
ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДОШКІЛЬНОЇ ЛАНКИ ОСВІТИ
Стуліка О.Б. (Маріуполь)
Впровадження нової стратегії розвитку освіти передбачає глибоке
реформування навчально-виховного процесу в усіх його аспектах, орієнтацію
його на всебічний розвиток потенційних можливостей учнів, зміни в методиках та
змісті навчання, особистісно-орієнтований виховний процес. Безумовно, постає
проблема нового змісту та нових методів навчання в вищій школі. Тому, на нашу
думку, одне з головних завдань підготовки вчителя – це розвиток індивідуального
стилю діяльності майбутнього викладача дошкільної ланки освіти. В процесі
навчання у ВНЗ потрібно допомогти людині розробити такий стиль діяльності,
який найбільше відповідає її індивідуальним особливостям і обраній професії.
Тому ми вважаємо, що потрібно прагнути будувати освітній процес таким чином,
щоб кожний студент успішно опанував цілісний досвід професійної діяльності,
але в індивідуально – неповторному поєднанні його основних складових.
Потреба в індивідуально-творчому розвитку студентів зумовлюється
цільовими настановами сучасної професійної школи. Індивідуальний творчий
розвиток студентів ґрунтується на особистісному підході до формування творчих
професійних здібностей людини, де найбільш ефективним засобом розвитку
професійних здібностей вважають формування певної структури особистості
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Ефективність навчального процесу з іноземної мови визначається
правильним підбором навчальних засобів та узгодженням і науково
обґрунтованим використанням методів та прийомів навчання. Організація
ефективної взаємодії прийомів і методів навчання з навчальними засобами не
можлива без урахування психічних особливостей тієї чи іншої вікової групи.
Мовна чи мовленнєва компетенція, за визначенням дослідників у галузі
психології навчання іноземних мов, є показником рівня досконалості навичок та
вмінь іншомовного спілкування учнів, сформованості в них мовленнєвих
механізмів. Професійно-педагогічна компетенція вчителя іноземної мови
формується у ході професійно-орієнтованого навчання в педагогічному ВНЗ.
Специфічною ланкою іншомовної освіти є дошкільна ланка. Специфіка
ланки визначається як необов‘язковим характером навчання дітей іноземної мови,
так і віковими особливостями дітей, найхарактернішими з яких є не
сформованість довільної уваги та пам‘яті і схильність до гри. У наш час
дошкільна іншомовна освіта вийшла за межі експериментального навчання,
залучення до неї дітей певних соціальних груп стає ознакою сьогодення.
Незважаючи на необов‘язковість, платних характер такого виду навчальних
послуг, дошкільну іншомовну освіту, в першу чергу англомовну, здобуває все
більше дітей. На сьогодні така підготовка здійснюється у різноманітних формах –
як індивідуально, так і в колективі. Реформування освіти логічно надає іншого
статусу п‘ятиліткам – певна кількість груп дітей цієї вікової категорії вже стали
підготовчими до школи. Існує ще багато проблем щодо дошкільної іншомовної
освіти, які повинні залишатися в центрі уваги теорії та методики дошкільної
освіти, лінгводидактики. По-перше, це суперечність між практичними потребами
ланки дошкільної іншомовної освіти з одного боку, та рівнем наукового та
навчально-методичного забезпечення з другого. По-друге, нерідко дошкільне
навчання іноземної мови здійснюється без урахування віку дітей і ставить за мету
дати лише знання основ лексики. У дошкільну ланку освіти, яка має свої
педагогічні закономірності, внесена шкільна методика навчання. Досвід багатьох
спеціалістів свідчить про те, що перенесення шкільних методів роботи в
педагогічну діяльність із дошкільниками не дає належних результатів у навчанні
їх іноземної мови.
Саме на 3 курсі студенти приступають до вивчення основ їх майбутньої
спеціальності. Але, на жаль, склалося так, що лише незначна кількість
випускників педагогічних вузів продовжують свій професійний шлях у закладах
освіти. На це є багато причин, та головною з них є відсутність бажання та
зацікавленості у процесі викладання іноземної мови. У викладачів початкової
ланки у вивченні іноземної мови це відбувається, на нашу думку тому, що
колишні студенти приходячи до дитячого садочку переносять ті ж самі методи
викладання, за допомогою яких їх навчали у вузі або їм приходиться
переучуватися самостійно. Тому ми вважаємо, що майбутні викладачі англійської
мови у дитячому навчальному закладі та у початковій школі мають
використовувати саме той вид пам‘яті, який є домінуючим у цьому віці, тобто
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образну та емоційну пам‘ять. Для цього вони мають володіти навичками
викладання іноземної мови, залучаючи до цього саме вказані види пам‘яті. Ми
вважаємо це доцільним, тому що образна пам‘ять є більш економічною ніж
словесно-логічна пам‘ять; вона повертає цілісне дитяче сприйняття світу; навчає
творчому мисленню; знімає стрес навчання; звільняє час та покращує здоров‘я;
підвищує об‘єм оперативної пам‘яті. Ми вважаємо, що використання прийомів
образного та емоційного запам‘ятовування підвисить впевненість студентів у собі
та у правильності обраної професії, якість навчання, кількість матеріалу, що
запам‘ятовується. Крім того, має зрости зацікавленість у процесі отримання
інформації, а значить, і в процесі майбутній педагогічній діяльності.
Одним з важливіших критеріїв педагогічної майстерності в сучасній
психології вважається результативність роботи вчителя, яка проявляється у
високій успішності учнів та такій ж само високій зацікавленості у предметі, тобто
педагог є майстром, якщо вміє навчити всіх дітей без виключення. Цей критерій
як стимулює студентів до професійного самовдосконалення, так і зумовлює
шляхи його досягнення, головним з яких є формування індивідуального
педагогічного стилю у студентів.
Тому, перед вихователем, який одночасно є також і вчителем іноземної
мови, постає дуже складне питання визначитися чи використовувати стиль, що
спрямований на „розвиток‖, чи стиль, що спрямований на „результативність‖. Ми
вважаємо, що саме залучення до процесу викладання іноземної мови прийомів,
що спрямовані на розвиток образної та емоційної пам‘яті, мають позбавити
вихователя – вчителя такого складного вибору. Саме тому, система засобів
інтегрувалася в авторську програму з розвитку мнемічних та іншомовних
здібностей у студентів.
ГУМОР ЯК СКЛАДОВА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ
Тарасова С.О. (Харків)
На сьогоднішній день володіння іноземною мовою є не тільки частиною
культури певної нації, а й важливою умовою інтелектуалізації суспільства.
Досягнення високого рівня підготовки володіння іноземною мовою не
можливо без фундаментальної мовної підготовки у середніх та вищих навчальних
закладах. Викладачеві важливо знати новітні методи викладання іноземної мови,
щоб оптимально підібрати необхідний метод викладання в залежності від рівня
знань студентів та їх спеціалізації. Зауважимо, що методи викладання є
алгоритмізованими одиницями, що потребують раціонального використання та
креативності з боку викладача, адже, педагогіка є наукою і мистецтвом
одночасно. На жаль, викладачі іноземних мов здебільшого використовують
стандартні навчальні методи, не приділяючи належної уваги вивченню такого
важливого аспекту як гумор у різних типах дискурсу.
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Спеціалісти у галузі психології, теорії масової комунікації та
психолінгвістики намагаються розробити оптимальні та ефективні методи
навчання, ставлячи за мету створення сприятливих писхологічних умов для
засвоєння матеріалу. Їх дослідження підтверджують, що емоційно забарвлена
інформація сприймається та запам‘ятовується значно краще, ніж емоційно
нейтральна [1].
А.Н. Леонтєв уважав увагу однією з основних психологічних умов
успішності начання, бо саме від уваги залежить сприйняття та глибинне
розуміння матеріалу, його запамятовування та використання у майбутньому [2].
Тобто важливою умовою привернення уваги є мовленєвий вплив на оточуючих.
Психологи наголошують, що увагу привертають найбільш потужні, яскраві, нові
та несподівані подразники, що пробуджують інтерес та спонукають слухача
дослухати повідомлення до кінця. Дослідження показали, що доцільно
розташовувати найбільш важливу інформацію на початку чи у кінці
повідомлення. Таким чином, у навчальному процесі використання гумористичних
ситуацій та прикладів є необхідністю, бо їх особливістю є те, що суть комічного
міститься в останній фразі, що зумовлює концентрацію слухача [3, 4].
Гумористичні ситуації слід використовувати у медичному дискурсі, а саме
при навчанні студентів-медиків, через складну термінологію, статусність
спілкування та фаховість.Тобто для полегшення сприйняття та кращого засвоєння
матеріалу викладачам медичних спеціальностей слід під час лекцій та у
неофіційному спілкування зі студентами вдаватися до залучання гумору.
Наведемо приклади усного спілкування викладачів та студентів медичних вищих
навчальних закладів:
PROFESSOR: When you breathe, you inspire. When you do not breathe, you expire.
Respiration consists of two acts: first inspiration, then expectoration.()
За допомогою використання омонімів
(«inspiration» та «expectoration»)
створюється ефект комічного.
Звернення до комічного під час навчання активізує творчі здібності
студентів, допомагає подолати психологічний бар‘єр, створює на занятті
атмосферу емоційного підйому, що зумовлює активну роботу психічних процесів
як память, увага, мислення та значно підвищує мотивацію навчання.
ЛІТЕРАТУРА:
1.Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам /Б.В. Беляев. –
М.: Просвещение, 1965. – 227 с. 2. Речевое воздействие в сфере массовой
коммуникации. – М.: Наука, 1990. – 136 с. 3. Самохіна В.О. Жарт у сучасному
комунікативному просторі Великої Британії та США: текстуальний і
дискурсивний аспекти / В.О. Самохіна. – Київ, 2010. – 518с. 4. Станкин М.И.
Юмор как средство психолого-педагогического воздействия. От смешного до
серьезного один шаг : учеб. пособие / М.И. Станкин. – Воронеж, 2007. – 253 с.
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ОБЛИГАТОРНОСТЬ И ОПЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
В СЕГОДНЯШНЕМ МЕДИЙНОМ МИРЕ
Ткаля И. А., Волкова А. Г. (Харьков)
Рассматривается соотношение двух параметров в изучении иностранных
языков студентами неязыковых вузов – облигаторности и опциональности.
Этимологии данных терминов свидетельствует об оппозиции данных понятий.
То, что характеризуется как должное, требуемое в обязательном порядке, а
значит
–
принудительное,
противопоставляется
необязательному,
произвольному.
Полем, в рамках которого функционируют рассматриваемые параметры,
выступают занятия в вузе по иностранному языку. При этом действие
разворачивается в эпоху стремительного роста получения и обмена
информацией с использованием многочисленных медийных средств. Кто же те
игроки, которые определяют, что есть облигаторным, а что – опциональным в
сфере изучения иностранных языков? Как бы ни казался однозначным ответ на
данный вопрос, мы склоняемся к мысли, подтвержаемой английским
высказыванием «It takes two to dance a tango». В данном случае мы говорим о
тесном тандеме игроков – преподавателях и студентах. Чрезвычайно многое в
идентификации главного и второстепенного зависит от активного,
сознательного вовлечение обеих сторон в совместный учебный процесс.
В качестве примера, обратимся к интернациональной лексике. Знание
того, что существуют слова в языке, заимствованные из других языков – в
основном, греческого и латинского – можно считать облигаторным. Такие слова
сходны по звучанию, написанию и значению, что облегчает работу с
иноязычными текстами. Но все ли студенты владеют навыками понимания
интернациональной лексики, и могут обходиться без словарей, неизбежно
столкнувшись со словами-интернационализмами? Кроме того, существует
немалое количество слов, которые именуются «псевдоинтернациональные», или
«ложные друзья» переводчика. Яркий пример представителей таких
лексических единиц – английское слово actual, которое означает «реальный», а
вовсе не «актуальный», как ошибочно и удивительно часто воспринимает это
слово студенческая аудитория.
Обсуждение параметров облигаторности и опциональности выходит
далеко за рамки академической среды. Параллель между учебной ситуацией и
реальной жизнью очевидна. Многие универсальные понятия – система
ценностей человека, иерархия требуемых действий – претерпевают изменения
по мере развития индивидуума, в процессе социализации. Отсюда вполне
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естественна динамика отношения учащегося к тем или иным явлениям, темам,
видам учебной деятельности в контексте изучаемого языка. В результате такой
динамики меняется статус самых разных компонентов учебного процесса, как в
отношении содержания так и формы. То, что вчера было опциональным
становится облигаторном, и наоборот. Так, на каком-то этапе знание значений
латинских сокращений, таких как ad hoc, in situ, et al, vs, cf. и многих других,
может казаться опциональным. В то время, как для старшекурсников,
магистров, аспирантов практическое владение таким лексическим аппаратом
приобретает статус облигаторности.
Мы глубоко убеждены, что отличительной чертой обучения в вузе
является умение студентов критически мыслить. Критическое мышление
отражает реальные потребности современного человека, помогает не потеряться
во все возрастающих информационных потоках, вырабатывать свою точку
зрения. Отсюда облигаторность регулярных практик по анализу текстов,
сопоставлению альтернативных взглядов, убедительной аргументации своей
точки зрения, что способствует развитию критического мышления у изучающих
иностранному языку для профессионального общения.
ПРОБЛЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ
Токова С.О. (Біла Церква)
Навчальний процес у вищій школі відповідно до Болонського процесу, що
поступово впроваджується у вищу освіту України, має бути спрямований на
підготовку освіченого фахівця, який уміє ініціативно, творчо мислити, самостійно
поповнювати свої знання та застосовувати їх у діяльності.
Успіх підготовки фахівців залежить від багатьох факторів, одним з яких є
самостійна робота студентів. В процесі впровадження кредитно-модульної
системи навчання у ВНЗ, значна частина навчального матеріалу вноситься на
самостійне опрацювання студентами. Тому основним завданням викладача у
вищій школі стає не репродуктивне викладання набору готових знань, а
організація активної самостійної роботи студентів. Основною умовою й
результатом інноваційного типу навчання є сформованість у студентів бажання і
здатності самостійно вчитися, шукати в різних джерелах інформацію і
застосовувати нові знання, виробляти вміння діяти, прагнути творчості та
саморозвитку.
Сьогодні надзвичайно актуальним є питання вироблення потреби в
майбутніх фахівців в самостійному опануванні іноземною мовою, навчити їх
творчо застосовувати набуті знання у нових ситуаціях, користуватися довідковою
літературою, робити вибірковий переклад, готувати доповіді, брати участь у
конференціях, анотувати статті тощо. Як відомо, вивчення іноземної мови потребує
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значних зусиль з боку студентів, їх систематичної праці, сформованості таких
якостей, як працьовитість, наполегливість, уважність, самостійність, допитливість.
Організацію самостійної роботи студентів у курсі іноземної мови не можна
розглядати як ізольовану проблему. Загальновідомо, що вона є органічною
частиною навчального процесу, передумовою успішної реалізації програмових
вимог з цього предмета. Особливого значення при цьому все більше і більше
набувають самостійні завдання, оскільки жоден курс навчання іноземної мови не
дає студентам повного оволодіння мовою, а тільки допомагає їм здолати труднощі
у процесі засвоєння знань та їх подальшого вдосконалення.
Мета самостійної роботи - активізувати пізнавальну діяльність студентів у
навчальному процесі, розвинути їх мовленнєві навички та вміння, допомогти тим,
які мають слабку підготовку з іноземної мови. Отже, більшість завдань для
самостійного виконання добираються, аби посилити практичну спрямованість
мовної освіти майбутніх педагогів.
Отже, самостійна робота є найвищою формою навчальної діяльності за
критерієм саморегуляції і цільової спрямованості; вона може диференціюватися
залежно від джерела керування, характеру спонукання. Звичайно, проблема
формування у студентів уміння вчитися самостійно переростає у проблему
попереднього підвищення навчальної мотивації, виховання інтересу до навчання.
Таким чином, всі фактори, пов'язані з пізнавальною активністю, стають більш
усвідомленими і дієвими, підсилюється їх роль у навчальній діяльності, зростає
активність студентів у перебудові мотиваційної сфери.
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВИ ШЛЯХОМ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Троцюк М.В. (Володимир-Волинський)
Ефективність навчального процесу у ВНЗ безпосередньо пов‗язана з рівнем
мотивації навчання. Особливу складність у процесі вивчення іноземних мов
представляє зниження пізнавального інтересу у студентів. У зв‘язку з цим однією
з актуальних проблем у системі вищої освіти є дослідження ефективних шляхів
формування мотивації навчання майбутніх педагогів, від яких значною мірою
залежатиме рівень знань підростаючих поколінь і суспільства в цілому.
Аналіз літературних джерел, а також спостереження у процесі власної
викладацької роботи дозволили сформулювати таку гіпотезу: інформаційні
технології сприяють ефективному формуванню мотивації вивчення іноземної
мови і за певних умов можуть бути успішно використані в навчальному процесі.
У даній роботі проаналізовано теоретичні основи мотивації навчання
іноземної мови та теоретично обґрунтовано використання інформаційних
технологій у навчальному процесі.
Розцінюючи мотивацію як найважливішу пружину процесу оволодіння
іноземною мовою, що забезпечує його результативність, потрібно мати на увазі
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наступне: мотивація-сторона суб‘єктивного світу особистості, вона визначається
її власними спонуками і пристрастями та чітко усвідомлюваними потребами.
Оскільки мотивація має велике значення у навчанні іноземної мови, педагогу
важливо своєчасно зберегти, пробудити і підтримати її [2, с.95].
Одним з найефективніших шляхів і засобів
формування стійких
пізнавальних інтересів і мотивації навчання англійської мови, вироблених і
перевірених практикою, є застосування в навчальному процесі інформаційних
технологій. Це системи, які являють собою комплекс програмно-апаратних
засобів і устаткування, що дозволяє поєднувати різні види інформації (текст,
мальована графіка, слайди, музика, реалістичні зображення, що рухаються,
зображення, звук, відео) і реалізовувати при цьому інтерактивний діалог
користувача із системою[4, с. 214].
Нами ІТ розглядаються як засіб впливу, інструмент, що забезпечує
відповідні умови для формування мотивації навчання . Завдяки застосуванню
інформаційних технологій у навчальному процесі складні поняття можна
представити у вигляді наочних образів, що значно полегшує розуміння.
Особливо ефективними у мотиваційному аспекті в навчальній діяльності
студентів є, на нашу думку, Інтернет – ресурси, мультимедіа та комп‘ютерні
програми. Тож нами був розроблений комплекс занять з англійської мови,
побудований на використанні саме таких інформаційних технологій.
Експериментально перевірено, що при застосуванні ІТ відчутно зростає
рівень прояву інтересу студентів до змісту процесу навчання, підвищується їхня
активність на занятті, з‘являється почуття задоволення від навчальної діяльності,
формується мотивація навчання.
Перспективи використання інформаційних технологій на сьогоднішній день
досить широкі. Серед них виділяємо такі види діяльності: листування за
допомогою електронної пошти, участь у міжнародних Інтернет та відеоконференціях, створення та розміщення в мережі власної сторінки, публікація
інформації, перегляд навчальних відеофільмів, створення
проектів та
презентацій, користування довідковими каталогами та пошуковими системами,
опрацювання CD-дисків з навчальною ілюстрованою інформацією, самостійне
тренування та перевірка власного рівня знань та умінь з певної теми.
Педагогічно доцільне
використання ІТ дає можливість підсилювати
інтелектуальні можливості студента, впливаючи на його пам‗ять, емоції, мотиви,
інтереси, створює умови для перебудови структури пізнавальної й продуктивної
діяльностей.
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E-LEARNING: ITS IMPORTANCE, ADVANTAGES AND DISADVANTAGES
Фещенко О.В., Шарова К.С. (Харків)
The development of WWW has had a profound effect on many aspects of society
including the system of higher education. Students can get more diverse knowledge
experience; teachers can facilitate the learning process and monitor the progress in
learning. Technology is meant to serve education. There have been many online Web
journals, articles, conferences and so on. The Internet has had a wide impact on learning
because it can reach a large number of students at one time. Nowadays researchers have
developed the term ―web-based teaching‖ – a learning environment for delivering
multimedia education using the WWW as a communication medium [2, p. 22-28]. It
can be compared to multimedia teaching but web-based teaching has the main
peculiarity or we can say – advantage – it allows two-way interaction, say, between
teacher and students. Multimedia teaching includes the integration of text, voice,
graphics and video modes of information. It is often a one-way presentation [2, p. 22].
Compared with traditional means of teaching, the Web can be a better tool to
arouse students` interest in learning English, by incorporating multimedia into tests and
exercises in a way that wouldn‘t be possible on paper; it can save time by helping
teachers with marking and give students immediate feedback. It is an easy way to link
local students with peers overseas via e-mail, online chat etc. [2, p. 30]
Using an e-learning system enables a student to be active in building knowledge
within the following cooperative forms: common learning within the team; interactive
process; active participation in generating and selecting information [1, p. 16].
While analyzing the problem discussed such advantages of e-learning have been
summarized:
- flexibility (the advantage of taking class anytime anywhere);
- online resources variety;
- personalized learning (e-learning can be customized to meet the learners
individual needs) [3]
Surely as in every other sphere there are certain disadvantages of e-learning:
- costs may exceed more traditional methods;
- a learner has to be more self-disciplined and motivated;
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- lack of access to a PC/Internet in the institutions of higher education [1, p. 21];
- learners with low motivation may fall behind;
- student may feel isolated from the teacher and classmates
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ПРИНЦИПИ ВІДБОРУ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНШОМОВНОГО
ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО МАТЕРІАЛУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВНЗ
Фещук А.М. (Київ)
Потік інформації стрімко збільшується з кожним днем, і випускникам
вищих навчальних закладів неминуче доведеться зіткнутися з необхідністю
інтенсивного використання іноземної мови в професійній діяльності. Зростаючі
ділові та культурні зв‘язки із зарубіжними країнами вимагають, щоб сучасні
фахівці володіли навиками читання документів, могли самостійно здійснювати
інформаційний обмін з іноземними партнерами. Вміння читати і розуміти таку
інформацію має першорядне значення у практичній роботі майбутнього фахівця.
Під час навчання професійно-орієнтованої мови студенти вивчають
іноземну мову не в повному обсязі, а в достатньому для їх професійної діяльності.
Тексти фахового спрямування є джерелом для розширення фахового
термінологічного словника, предметом читання та обговорення на заняттях, тобто
для цілеспрямованої і продуктивної мовленнєвої діяльності студентів. [2, с. 17].
З точки зору лінгводидактики, навчальні тексти мають бути зразками
літератури профільного характеру. Така позиція аргументується тими
обставинами, що в перші роки отримання професійної освіти студенти немовних
спеціальностей не стикаються з вузькоспеціальною інформацією, а працюють в
основному з текстами, які несуть в собі загальний характер, насичені
експресивними й емоційно-оцінними мовними засобами.
Принципи відбору, організації і подання текстового матеріалу визначаються
конкретними завданнями кожного етапу навчання з точки зору методичних,
психологічних і лінгвістичних вимог. Базові навчальні тексти групуються за
складністю і тематичними циклами, супроводжуються певною кількістю лексикограматичних вправ. В основу добору навчальних текстів доцільно покласти
дидактичні і психолінгвістичні критерії, що співвідносяться з цільовою
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спрямованістю навчання, стадіями формування умінь і навичок писемного
наукового мислення.
Для відбору текстів важливими є наступні критерії:

Концептуальний критерій – професійна актуальність текстів
віддзеркалюється в його концептах;

Дидактичний критерій – вивчаючий і виховний потенціал текстів, які
містять необхідні для навчання мовні факти й явища;

Сенситивний критерій – відповідність вікових можливостей студентів,
змісту тексту і його мовного оформлення;

Когнітивний критерій – освітня функція текстів, що відповідає
пізнавальним потребам студентів.
В навчальний процес з іноземної мови вводяться оригінальні професійноорієнтовані тексти, які вимагають від студента і від викладача сформованості
вміння читання з метою подальшого використання інформації тексту [1, c. 183].
Таким чином, основними завданнями, що стоять перед студентами в
процесі вивчення професійно-орієнтованої літератури на іноземній мові є
отримання інформації, яка б доповнювала та поглиблювала навчальний матеріал в
процесі вивчення профільних дисциплін навчального плану та формування
необхідних навичок щодо подальшого самостійного читання літератури за фахом.
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НАВЧАННЯ ДІЛОВОМУ СПІЛКУВАННЮ
Ходаковська О.О. (Харків)
На сучасному етапі розвитку нашої держави оволодіння іноземними мовами
набуває все більшої актуальності. Їх практичне застосування у писемному та
усному спілкуванні, обумовлює розвиток наукових та культурних контактів,
політичних та економічних зв‘язків.
Сучасна методика навчання іноземних мов має на меті не лише навчити
студентів володіти мовою на практиці, а й дати їм ґрунтовні знання, які
відповідають сучасним вимогам, з оволодіння іноземною мовою. Йдеться не лише
про вивчення мови, а й мовлення. Варто зауважити, що надзвичайно важливим є
не лише володіння мовою, а й навичками ділового спілкування, знаннями мовного
етикету. Ділове спілкування англійською зазвичай відрізняється від ділового
спілкування українською. Виявити та використати на практиці ці розбіжності —
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завдання «металінгвістики міжкультурного ділового спілкування» (ММДО).
ММДО — це новий напрямок у методиці навчання міжкультурного ділового
спілкування, зміст якого становить
експлікація / виявлення, пояснення,
систематизація та дидактичне представлення особливостей спілкування
іноземною мовою на відміну від ділового спілкування рідною мовою (див. [1, 2]).
Металінгвістичний підхід передбачає зосередження уваги, насамперед, на
загальнолюдських засадах ділового спілкування та на відповідних моделях
міжособистісної взаємодії у межах професійної комунікативної поведінки.
Йдеться про зростання потреби у таких фахівцях, які здатні налагоджувати та
підтримувати міжнародні ділові зв‘язки.
Ця потреба виникає тому, що носії української мови під час ділового
спілкування англійською використовують свої культурні та соціальні
комунікативні моделі, які відрізняються від міжнародного стиля спілкування.
Свідоме вивчення міжнародних принципів ділового спілкування англійською
мовою є важливою дидактичною проблемою. Варто пам‘ятати про те, що
лінгвістика може сприяти формуванню позитивного іміджу країни. Міжнародні
норми комунікації значно відрізняються від вітчизняних норм. Вони потребують
усвідомлення, дослідженні та перетворенні у навички. Таким чином, ММДО є
синтезом чотирьох складових, які взаємодіють між собою, — культурологічної,
психологічної (морально-етичної), когнітивної та комунікативної / лінгвістичної.
Про запозичення ділових кліше свідчать українські відповідники to place an
order — розмістити замовлення, to connect with smb — зв’язатися з кимось тощо.
Транслітерація та калькування юридичних, економічних терміноелементів є
надзвичайно поширеним явищем. Проте це не є надлишковістю. У контексті
міжнародного спілкування це - стислість, ясність та вичерпність. Ділове
мовлення поступово втрачає офіційність та набуває раціональності
висловлювання, стає більш невимушеною та доброзичливою. Процес запозичення
потребує подальшого вивчення з огляду на комунікативні моделі поведінки та
психологічні характеристики мовця.
Попередні дослідження свідчать про
тенденцію до уніфікації та синтезу мовних засобів у міжнародному діловому
мовленні, слушно вказують на значущість їх освоєння та використання.
Актуальним вбачається подальше вивчення таких запозичень та уведення до
методики викладання іноземних мов.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК КАТЕГОРИЯ ЯЗЫКА И МЫШЛЕНИЯ
В ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
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Чекулай И.В., Прохорова О.Н. (Белгород, Россия)
Понятие деятельности пронизывает всю нашу жизнь. Даже когда мы о
данном понятии не думаем, мы участвуем в процессе собственной
жизнедеятельности. Поэтому ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ следует рассматривать даже не
как концепт, а как важнейшую категорию определѐнной стороны жизни человека,
в том числе и языковой деятельности.
С другой стороны, понятие «функция» пронизывает всю современную
парадигму представления о языке как средстве отражения представления о мире
для экспликации, аккумуляции и трансляции знаний о мире и сознании. На наш
взгляд, научно осмысленная интеграция этих двух важнейших гносеологических
категорий даѐт ключ к осмыслению многих лингвистических проблем.
Это реализуется в методологическом сочетании этих категорий в
функционально-деятельностном подходе. Исходным положением к данному
объединению является деятельностный подход к исследованию мышления и
осмысления действительности, сформулированный Г.П. Щедровицким в виде
триады «цель – средства – продукт» [2, с.168-169]. Нам представляется, что при
исследовании ценности и оценки как значимых компонентов языковой
коммуникации необходимо добавить в этой цепи в качестве третьего компонента
такой важный компонент деятельности, как «алгоритм», предполагающий
последовательность определѐнных процедурных этапов деятельности. При этом
каждый из четырѐх основных этапов деятельности предполагает собственные
определѐнные функциональные особенности, отражающиеся на речевых моделях
языковой оценки [1, с.125 – 136].
Можно предположить, что это положение является достаточно
основательным и для учѐта различной функциональной нагрузки различных
этапов в общем алгоритме преподавания иностранного языка в таких
определѐнных аспектах, как обучение фонетике, особенностям морфологической
и синтаксической системы языка, онтологии и функционированию лексических
единиц и т.п. В качестве примера возьмѐм синтаксическую систему языка как
основную структуру актуализации ситуации действительности. Целью любого
высказывания является представление различной степени сложности ситуации
действительности. Реализация этой цели может предполагать различные средства
ее актуализации. Например, в английском языке для реализации цели заставить
собеседника открыть окно можно выбрать как общепрагматические (приказ,
просьба, намѐк, подсказка), так и частные лексико-грамматические (например,
соответствующие лексические единицы, видо-временные и залоговые формы,
соответствующее наклонение и т.п.) средства. Затем избирается соответствующий
алгоритм оформления речевого акта (например, избирается вежливая просьба с
сохранением объекта деятельности, в частности, Would you open the window?, либо
намѐк в форме повествовательного предложения, в частности, Don't you think it's
too hot here?). Соответствующий результат является закономерным итогом
речевого акта и позволяет перейти к следующему коммуникативному этапу.
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Таким образом, деятельностный подход, завоевавший многие позиции в
различных сферах гуманитарных наук, представляется одной из перспективных
парадигм исследования в области лингводидактики и методики преподавания
иностранных языков, позволяющей раскрыть новые возможности презентации
явлений иной языковой культуры и усвоения непривычных в силу лакунарности
единиц, феноменов и структур при изучении иного лингвокультурного массива
лингвистических феноменов.
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СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ УСНОГО ПОСЛІДОВНОГО
ПЕРЕКЛАДУ З ОПОРОЮ НА СКОРОЧЕНІ ЗАПИСИ
Червінко Є. О. (Харків)
Будь-яка методика ґрунтується на системі вправ для формування відповідної
компетенції. Попри всі спроби [1 – 4] розробити дієву систему вправ для навчання
усного послідовного перекладу (УПП) як діяльності, це питання лишається
відкритим, оскільки потребує точнішого визначення на емпіричному підґрунті
складників діяльності з огляду на конкретний підвид УПП, яких потрібно навчити,
укладання системи вправ (з контролем) відповідно до цього з урахуванням наявних
академічних годин і підтвердження її дієвості в практичній площині.
Проведені зрізи [5 – 7] доводять необхідність опанування й удосконалення
навичок перекладацького скоропису (як невідлучної складової УПП), що має
взаємопов‘язані технічний та смисловий бік і разом з останнім етапом УПП –
відтворенням записів – лежить в основі всієї системи вправ для формування
компетенції в УПП.
Відповідно, згадана вище система складається з окремих підсистем, груп і
типів вправ. Підсистеми вправ охоплюють підготовчі вправи, вправи на
формування навичок і розвитку вмінь.
Група підготовчих вправ залучає декілька типів вправ: 1) вправи на
смислову орієнтацію, 2) додержання принципу вертикалізму, 3) забезпечення
щільності записів. Видами першого типу є вправи на лексичні конверсиви
(синоніми, заміна словосполучення одним словом); синтаксичні інверсії;
трансформації типу «актив-пасив» і «пасив-актив»; антонімічні перетворення), що
полегшує смисловий аналіз вхідного повідомлення з виокремленням смислових
домінант; типу 2 – запис речень з різною синтаксичною структурою з
дотриманням засновку вертикалізму; типу 3 – на раціональне скорочення слів,
застосування символів й абревіатур для запису понять ТО, їхнє раціональне
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поєднання для запису складних понять ТО, а також прийомів для запису
логічного зв‘язку, на одномовну компресію тексту.
Наступною групою є вправи на формування навичок з такими типами: 1) на
трансформацію лексичних одиниць і їхній переклад (на передачу значень
лексичних одиниць ТО за допомогою лексичних трансформацій), 2) на
трансформацію синтаксичних структур і їхній переклад (на передачу змісту
речення ТО з трансформацією його структури в ТП), 3) на вживання
перекладацьких відповідників ((на базі паралельних текстів) на переклад ТО в
лівій частині аркуша з опорою на запропоновані у правій частині аркуша
відповідники потенційно проблемних лексичних одиниць, а також на переклад ТО
в лівій частині аркуша з опорою на запропоновані у правій частині аркуша
відповідники, на переклад ТО з опорою на перелік двомовних відповідників, на
переклад слів та словосполучень ТО, що подаються у випадковому порядку), 4) на
застосування ймовірного прогнозування в перекладі (на переклад речень з
пропущеними словами, на переклад тексту з пропущеними словами).
Остання група вправ покликана розвивати уміння та охоплює такі типи: 1)
на якісне сприймання й осмислення тексту-оригіналу (ТО) (на запис
перекладацьким скорописом окремих слів, словосполучень, речень і ТО
одночасно із зоровим їх сприйманням), 2) на синхронізацію слухового
сприймання ТО та запису його змісту (на запис перекладацьким скорописом
змісту окремих слів, словосполучень, речень і ТО одночасно із сприйманням їх на
слух), 3) на синхронізацію зорового сприймання записів і говоріння (на
письмовий переклад окремих слів, словосполучень або речень з одночасною
зоровою опорою на їх запис перекладацьким скорописом, на усний переклад
окремих слів, словосполучень або речень з одночасною зоровою опорою на їх
запис перекладацьким скорописом, на письмовий та усний переклад змісту ТО з
одночасною зоровою опорою на його запис перекладацьким скорописом).
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записів майбутніх перекладачів на якість усного послідовного перекладу /
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С. 73– 80. 7. Черноватий Л. М., Червінко Є. О. Вплив ступеня розвитку навичок
скороченого запису майбутніх перекладачів на повноту фіксації суттєвої
інформації тексту оригіналу в усному послідовному перекладі / Л. М. Черноватий,
Є. О.Червінко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного
університету (Педагогічні науки). – Бердянськ, 2012 – № 1/2012. – С. 305–310.
ДИПЛОМНА РОБОТА ЯК КОМПОНЕНТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
ЗА ОКР «МАГІСТР» У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ
Чорновол-Ткаченко О.О. (Харків)
Згідно з Постановою президії Академії наук України «Про розвиток науки та
трансформацію суспільства: концепція для України», провідною метою наукової,
науково-технічної та інноваційної політики системи освіти є: забезпечення
підготовки спеціалістів, наукових та науково-педагогічних кадрів на рівні світових
кваліфікаційних вимог, ефективне використання її освітнього, науково-технічного
та інноваційного потенціалу для розвитку економіки та вирішення соціальних
завдань [1]. Для досягнення означеної мети в якості однієї з сформульовано такі
основні задачі:
· розвиток наукових досліджень як основи фундаменталізіції освіти, бази
підготовки спеціаліста;
· органічне поєднання фундаментальних пошукових та прикладних
досліджень;
· пріоритетний розвиток наукових досліджень, що мають спрямованість на
вдосконалення системи освіти всіх рівнів.
Для досягнення таких задач особливе місце у підготовці кваліфікованих
кадрів відводиться дипломній роботі освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр».
Дипломна робота магістра є кваліфікаційною роботою наукового змісту, що
виконується магістрантом самостійно під керівництвом наукового консультанта
на завершальній стадії навчання у межах освітньої програми підготовки фахівця у
вищому навчальному закладі. Дипломна робота відноситься до розряду учбоводослідних робіт, тому її рівень має відповідати відповідній програмі навчання.
Дипломна робота магістра повинна містити сукупність результатів та
наукових положень, що виносяться автором на захист, характеризуватися
внутрішньою єдністю, підтверджувати здатність автора вести самостійний
науковий пошук, спираючись на теоретичні та практичні знання, бачити
професійні проблеми, знати методи та засоби їх вирішення. Зміст роботи можуть
складати результати теоретичних та експериментальних розвідок, розробка
новітніх методів та підходів до рішення науових проблем, а також рішення задач
прикладного характеру.
У загальній системі науково-дослідних робіт дипломна робота магістра
займає конкретне місце. Так, від курсової роботи спеціаліста вона відрізняється
науковою спрямованістю та самостійністю дослідження. Від дисертації на
здобуття наукового ступеня кандидата наук дипломна робота відрізняється тим,
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що ступінь магістра є академічною, а не науковою. Іншимі словами, вона передує
ступеню кандидата наук та характеризує кваліфікацію здобувача, його вміння як
науковця-початківця. На відміну від кандидатської та докторської дисертації, від
магістра не вимагається написання автореферату, офіційні опоненти не
призначаються. Процедура публічного захисту передбачає лише надання тексту
дипломної роботи, відгук наукового консультанта та офіційного рецензента.
Публікації у наукових виданннях не носять характер обов‘язкових, хоча, на нашу
думку, є важливим компонентом у формуванні навичок наукового спілкування
студентів-магістрантів.
Наукове дослідження магістра, як один з видів пізнавальної діяльності,
спрямований на вироблення нових знань, включає в себе: розпізнавання наукових
проблем; визначення їх походження; виявлення властивостей, змісту та
закономірностей предмету дослідження; встановлення місця окреслених проблем
у системі накопичених наукових знань; віднаходження шляхів, засобів та
можливостей використання нових уявлень або знань про певну проблему у
правктиці її вирішення.
Таким чином, формулою дипломної роботи магістра пропонуємо вважати
наступне: це кваліфікаційна робота, яка становить нове рішення актуального
наукового завдяння відомими методами.
ЛІТЕРАТУРА:
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ФОРМАЛІЗАЦІЯ БАЗОВИХ МЕТАЗНАКІВ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА
Швачко С. О. (Суми)
Перекладознавство як наука має свої об‘єкти, критерії, метазнаки та методи
дослідження. Питання бути чи не бути перекладу знімається на часі,
пріоритетним є фокусування уваги на його бутті та валоративності.
Метазнаки перекладознавства потребують пильної уваги соціуму. Вибір
знаків знаків (метазнаків) віддзеркалює тенденції науки, її еволюційні віхи
динаміки. Звернення до лексикографічних тлумачень перекладацьких термінів є
валоративним для верифікації релевантності метамови. Конгруентному перекладу
сприяє осмислення фактору дискурсивного середовища, режиму та стилю – його
етносоціолінгвокультурного буття.
Переклади бувають різними за формами, видами, характером позначення,
метазнаками. У науковій літературі вживаються різні номінації трансляторських
(секондарних, похідних) пошуків. Пор.: адекватний, еквівалентний, відповідний,
точний. На часі перевага надається термінам адекватний (англ.adequate) та
еквівалентний (англ. equivalent). Інноваційним є термін конгруентний (англ.
congruent, corresponding).
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Термін exact translation / точний переклад не користується минулою шаною.
У свій час В. Г. Бєлінський надавав перевагу «точному перекладу» як такому, що
зберігає художні особливості оригіналу, правильне уявлення про інгерентність
вихідного тексту. У ХХ-му столітті пріоритет одержує метазнак адекватність
«відповідність». Відповідники представлені еквівалентною поліфонією, а саме:
змістовою // стилістичною // формальною // функціональною // комунікативною
// конотативною // денотативною // прагматичною тощо. Лексикографічний аналіз
задіяних у корпусі слів, формалізація їх семантичного наповнення сприяє
верифікації вибору метазнаків, об‘єктивації їх появи та буття.
Пор.: англ.
adequate
exact
equivalent
congruent
1) equal
1) correct in detail 1) equal, having the
1) equal in all
2) sufficient for a 2) precise
effect
respects
special
3) careful in
2) equivalent to smth
2) coinciding
requirement
measure-ment
3) specified quantity
Розходження / зближення знаків на позначення типів перекладу визначаємо
за формулою семантичної дистанції (D): D  1 

2q
, в якій q – спільні семи, а А
A B

та В – кількісне представлення відповідних сем метазнаків. З огляду на те, що не
існує «останнього перекладу», що переклад в жодному разі не може бyти
тотожним оригіналові, переклад – це поклик до самовираження, вважаємо вираз
«exact translation» нерелевантним стосовно парадигми метазнаків. Семантичне
розходження слів adequate, exact рівняється одиниці (1).
Дистанція «огромного размера»
маркується несинонімічністю і
невзаємозаміняємістю А та В. Близькими до adequate є терміни equivalent та
congruent. Пор. формалізацію зазначених метазнаків:
D(equate :: exact )  1 

20
 1  0  1;
23

D(adequate :: equivalent )  1 

D(adequate :: congruent)  1 

2 1
 1  0,5  0,5
22

2 1
 1  0,4  0,6
3 2

У перекладі еквівалентність корелюючих одиниць спрацьовує на різних
рівнях (лексичному, граматичному, фразеологічному). Адекватність перекладу
вбачаємо у відповідності глибинних структур, семантичної та прагматичної
представленості ментальних образів. Адгерентним, суміжним є поняття
концептуального перекладу – передачі засобами транслятора ментальних
конструювань вихідних текстів. Інгерентним для адекватного та концептуального
аналізів є їх обґрунтування витоків та причетності до парадигми мовної картини
світу.
Таким чином, спорідненими є метазнаки adequate, congruent, corresponding.
ЭКСКУРСИЯ КАК ДИСКУРС, ТЕКСТ, ЖАНР
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Шевченко И.С. (Харьков)
В рамках актуальной функциональной когнитивно-дискурсивной
парадигмы лингвисты широко употребляют понятия дискурса, текста, жанра,
стиля, хотя в отечественной и зарубежной науке с их различными традициями
дискурс-анализа и лингвостилистики в эти понятия подчас вкладываются
различные смыслы. Между тем, единый объект анализа позволяет говорить об их
различиях лишь в эвристическом плане. Вопрос о том, является ли то или иное
явление дискурсом, текстом и т.п. некорректен с точки зрения онтологии явления,
это скорее вопрос исследовательского подхода. Рассмотрим предложенный тезис
на примере конкретного речевого события – экскурсии.
Дискурс трактуется как текст в контексте, как событие (с позиции
действия). В нашем понимании дискурс – интегральный феномен,
мыслекоммуникативная деятельность, которая протекает в широком
социокультурном контексте; она есть совокупность процесса и результата,
характеризуется континуальностью и диалогичностью. Дискурс конструирует
смыслы и шире – реальность в социально-психологической среде и сам выступает
вербальной формой социальной практики. Лингвистическим воплощением
дискурса служит текст – онтологическая сущность. Если дискурс – это гештальт,
единство процесса и результата, который лишь эвристически можно разделить на
продуцирование / восприятие дискурса (аспект динамики), то текст – его
результат (аспект статики), который создается в результате коммуникативного
процесса дискурса.
Традиционно функциональные стили выделяются в соответствии с
типовыми сферами общения и деятельности как абстракция некоторого
множества конкретних жанров. Если стилистический анализ (уровень текста)
устанавливает функции текста, стратегии тематического развертывания,
обеспечивающие связь отдельных высказываний между собой и их тематическую
прогрессию, вербальные средства актуализации и т.п. (в основе – бахтинское
триединство «тема – стиль – композиция»), то анализ дискурса начинается с
контекста, с проецирования на элементы содержательно-смысловой организации
текста психологических, социальных, этно-культурных, прагматических и др.
факторов, то есть первый подход описывает смыслы с семантической точки
зрения, второй – с когнитивной.
Функционально-стилистический анализ экскурсии с точки зрения категорий
текста, раскрывает такие ее категории, как информативность, когентность,
интенциональность, приемлемость (интерпретируемость), ситуативность и
интертекстуальность. В частности, информативность задана тематикой экскурсии
и охватывает аспекты содержания, интертекстуальность предполагает включение
в текст экскурсии множества легенд и проч., в различной степени связанных с
содержательной доминантой и т.д.
Когнитивные категории дискурсивного события экскурсии включают
дискурсообразующие концепты (ХУДОЖНИК, АРХИТЕКТУРНЫЙ СТИЛЬ,
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ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ и т.п.); когезию как семантико-когнитивную
связность дискурса (каузальную, референциональную, темпоральную);
коммуникативные категории экскурсии охватывают интенциональность и
адресованность – социально-прагматические свойства отдельных ситуаций
общения, ситуативность и др. ее интердискурсивность – в наложении как
минимум двух доминант: объяснительной и развлекательной.
Таким образом, общее и отличное в содержании понятий дискурс, текст,
жанр, функциональный стиль, дискурс-анализ обусловливают сходство и отличия
между дискурсивным и функционально-стилистическим анализом: первый
фокусирован на дискурсе (аспект динамики), второй – на тексте как его
результате (аспект статики), в частности, категориях дискурса и текста.
Дискурсивные категории поликодового события экскурсия соответствуют его
образовательной и развлекательной доминантам, чье наложение обусловливает
интердискурсивность экскурсии.
ПРОБЛЕМА ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Шмирова О.В. (Біла Церква)
Сучасні інформаційні технології характеризуються наявністю Всемірної
мережі Інтернет, такими її сервісами, як електронна пошта, телекомунікації, що
надають широкі комунікативні можливості. Жива комунікація невід‘ємна від
інформаційних технологій, тому на сучасному етапі розвитку технічних та
програмних засобів інформаційні технології називають інформаційнокомунікаційними.
У Законі України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства
в Україні на 2007-2015 роки» зазначено, ІКТ – це сукупність засобів і технологій,
призначенням яких є збирання, зберігання, обробка та передача інформації,
включаючи, але не обмежуючись, Інтернетом, мобільними, телекомунікаційними
системами та системами бездротового зв‘язку. Їхньою основою є глобальні
телекомунікаційні мережі, інтелектуальні комп‘ютерні системи та програми.
Основною метою навчання іноземної мови в навчальних закладах загалом і
вищих зокрема є розвиток уміння використовувати іноземну мову як інструмент
міжкультурного спілкування в різноманітних сферах життєдіяльності. Існуючий
розрив між сумою знань, призначених для вивчення, та можливістю їх засвоєння
може бути подоланий шляхом розвитку пізнавальної активності студентів,
розвитку в них здатності самим регулювати процес засвоєння нових знань. Це є
одним із основних напрямів удосконалення системи професійної освіти.
Пошуки засобів і методів формування нової генерації національно свідомої
особистості спонукають до пошуку шляхів подолання старих прийомів виховання
і навчання, до ділового вирішення завдань, що характеризується складністю та
масштабністю навчально-виховних дій. Основним засобом досягнення цієї мети є
214

синтез різних нових ідей і напрямів науки та культури, розробка ряду
теоретичних та практичних проблем.
Проблема застосування інформаційних технологій у процесі викладання
іноземних мов полягає не стільки в тому, щоб знайти достатньо часу для освоєння
відповідних навичок роботи з комп‘ютером, скільки в тому, щоб продумати
ефективне їх застосування в контексті навчального плану, тобто необхідно знайти
релевантні рамки для практичної інтеграції, а також специфічні методи і моделі,
щоб мати змогу поєднати навчальний план і реальний навчальний процес,
оскільки саме Інтернет є дуже багатим джерелом потенціальних навчальних
ресурсів, що мультимедійні засоби і моделі пропонують цікавий, імпресивний,
інтерактивний навчальний інструментарій. Зараз вже ніхто не може заперечити,
що the World Wide Web (www) має безкрайню і найсвіжішу інформацію з будь
якої теми, і що мультимедійні програми корисні для практичних занять або для
того, щоб представити інформаційні зв‘язки у привабливішому вигляді. Отже,
Інтернет у навчальному процесі може гарантувати: розвиток усіх чотирьох
мовних навичок – читання, писання, мовлення та аудіювання; електронну
доставку курсових робіт та їх оцінювання; надійне інформаційне сховище –
зв‘язки та посилання; дистанційне спілкування викладач – студент; вільне
обговорення тем у режимі on-line.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Волобуєва Т.Б. Інформаційні технології в освіті: Методичний посібник /
Т.Б. Волобуэва. – Донецьк: «Каштан», 2007. – 138 с. 2. Гуржий А.М. Стан та
проблеми інформатизації освіти України /А.М. Гуржий, О.М. Китайцев //
Комп‘ютер в школі та сім‘ї. – 2006. – № 8. – С. 3 – 9. 3. Довгопол И.И.
Современные образовательные и педагогические технологии / И.И. Довгопол,
Т.А. Ивкова. – Симферополь, 2006. – 336 с.
МОДЕЛЮВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ЗАВДАНЬ
ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Юзбєкова М.Ш. (Харків)
Метою навчання іноземної мови в вищій школі на сучасному етапі є
оволодіння студентами комунікативними компетенціями, що дозволяють
реалізувати їхні знання, уміння, навички для розв‘язання конкретних
комунікативних завдань в реальних життєвих ситуаціях. Отже, на даному етапі
розвитку методичної науки основним методом навчання іноземних мов є
комунікативний метод.
Дж. Скрівенер вважає, що допомогти тому, хто вивчає мову, можна,
створивши ―невимушені‖ реальні комунікативні ситуації, в яких студенти
використовують мову, якою вони вже володіють певною мірою [1, c. 148].
Відповідно усі вправи та завдання повинні бути комунікативно
виправданими дефіцитом інформації, вибором та реакцією (information gap,
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choice, feedback). Викладач витрачає невелику частину заняття на презентацію
нового матеріалу або на роботу, спрямовану на правильність говоріння (accuracy),
значна ж частина заняття (production stage) відводиться взаємодії слухачів, під час
якої у центрі уваги – вільне говоріння (fluency). Парні та групові режими роботи
максимально збільшують час говоріння слухачів.
За критерієм комунiкативностi тренувальні вправи розподіляються на
некомунiкативнi, умовно-комунiкативнi і комунікативні. У некомунiкативних
вправах суб‘єкти навчання виконували дії з мовним матеріалом поза ситуацією
мовлення (вставити необхідну граматичну структуру, вибрати з тексту слова на
основі їхньої семантичної спільності, знайти ключовi слова у реченні, абзаці,
тексті, визначити значення похідних слів, утворених від відомих коренів,
об‘єднати прості речення у складні, тощо).
Наведемо приклади завдань до умовно-комунiкативних та комунікативних
вправ. Студенти отримували завдання: ―Попросiть іноземців пред‘явити паспорт,
вiзу та відкрити свій вантаж для огляду‖. У цій вправі комунікативна діяльність
студентів чітко регламентувалась мовленнєвими завданнями у ситуативних
умовах. Отже, вправа є умовно-комунiкативною.
При виконанні комунікативних вправ студенти були більш вiльнi у побудові
комунікативної діяльності. Приклад: ―Ви представник організації міжнародної
торгiвлi у Великобританії. Вас запросили в Україну взяти участь в обговоренні
актуальних проблем митного контролю. Виступіть з п‘ятихвилинною доповіддю і
дайте відповіді на запитання інших учасників конференції‖. Iншi студенти
отримали завдання послухати доповідь та задати запитання гостю з
Великобританії. Комунiкативнi вправи завжди містили компонент творчості.
Розвиток професійних іншомовних здібностей доцільно розпочинати з
виконання некомунiкативних вправ для набуття навички оперування термінами i
закінчувати виконанням професійно спрямованих умовно-комунiкативних та
комунікативних вправ у межах практики з мовлення при вирішенні
комунікативних i змістових завдань.
Ефективне вивчення англійської мови вимагає використання методик на
основі комунікативного підходу. Але водночас недостатньо дослідженою
проблемою залишається формат комунікативного заняття, його зміст, структура
та типи. Це може бути предметом подальших наукових досліджень.
ЛІТЕРАТУРА:
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Scrivener. – Oxford : Macmillan Education, 2005. – 431 p. 2. Harmer J. How to Teach
English / J. Harmer. – Harlow : Longman, 1998. – 208 p.
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