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ПРИНЦИПИ КОМУНІКАТИВНОГО ПІДХОДУ
У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Аласанія М.В. (Харків)
Основою будь-якого процесу навчання є спілкування. Мова і мовлення
об'єднуються воєдино як засоби і способи здійснення різних видів мовленнєвої
діяльності з метою взаємодії людей.
Сучасні вчені-дидакти визначають комунікативний підхід у навчанні як
підхід, спрямований на формування у учнів/студентів смислового сприйняття і
розуміння іноземної мови, а так само оволодіння мовним матеріалом для побудови
мовних висловлювань. Комунікативний підхід у навчанні іноземних мов,
насамперед, покликаний навчити вільно орієнтуватися в іншомовному середовищі, а
також вміти адекватно реагувати в різних мовних ситуаціях.
Процес навчання при цьому підході будується на основі певної моделі
комунікації. Відповідно до цього навчання максимально наближене до реального
спілкування. Оскільки обговорювані проблеми не мають, як правило, однозначного
рішення, суб'єкти що їх обговорюють – вчитель/викладач й учні/студенти −
рівноправні як мовні партнери. Тому основною рисою цього підходу є
комунікативність, яка передбачає мовну спрямованість навчання, стимулювання
мовномисленнєвої
активності,
забезпечення
індивідуалізації,
облік
функціональності мови, створення ситуативності навчання, дотримання принципу
новизни.
Можна виділити наступні принципи комунікативного підходу при навчанні
іноземної мови:
1. Принцип мовної спрямованості навчального процесу, який полягає не
стільки в тому, що переслідується мовна практична мета, скільки в тому, що шлях
до цієї мети є саме практичне використання мови. 2. Принцип індивідуалізації
навчання, під яким розуміється облік усіх властивостей учня/студента як
індивідуальності: його здібностей, його умінь здійснювати мовленнєву та навчальну
діяльність і головним чином його особистісних властивостей. 3. Принцип
функціональності, насамперед, визначає адекватний процесу комунікації відбір
матеріалу. 4. Принцип ситуативності. Принципово важливим є відбір і організація
матеріалу на основі ситуацій і проблем спілкування, які цікавлять учнів/студентів і
максимально наближені до життєвих. 5. Принцип новизни. Процес спілкування
характеризується постійною зміною предмету розмови, обставин, умов, завдань і
т.п. [1]
Параметри комунікативного спілкування реалізуються в комунікативній
поведінці вчителя/викладача, активній поведінці учня/студента, в предметах
обговорення, ситуації спілкування, використанні мовних засобів. Таким чином
відбувається створення моделі спілкування та набуття комунікативної компетенції.
У методиці навчання іноземних мов виділяються наступні складові
комунікативної компетенції:
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Лінгвістична компетенція передбачає оволодіння учнями/студентами певною
низкою формальних знань і відповідних їм навичок, пов'язаних з аспектами мови:
лексикою, фонетикою, граматикою; соціолінгвістична компетенція − здатність
здійснювати вибір мовних форм, використовувати їх і перетворювати відповідно до
контексту, ситуацією спілкування; соціокультурна компетенція − знання
культурних особливостей носіїв мови, їх звичок традицій, норм поведінки й етикету
та вміння розуміти і адекватно використовувати їх у процесі спілкування;
дискурсивна компетенція − здатність побудови цілісних, зв'язних і логічних
висловлювань різних функціональних стилів в усній і письмовій мові на основі
розуміння різних видів текстів при читанні і аудіюванні, що передбачає вибір
лінгвістичних засобів залежно від типу висловлювання; соціальна компетенція −
готовність і бажання взаємодіяти з іншими, впевненість у собі, а також уміння
поставити себе на місце іншого і здатність впоратися зі сформованою ситуацією.
Кожен вчитель/викладач у своїй роботі намагається створити ефективну,
організаційну, методичну систему формування комунікативної компетенції
учнів/студентів. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій відкриває
нові горизонти в їх формуванні. Учні/студенти отримують доступ до найбагатших
інформаційних ресурсів і можливість працювати з мультимедійними
інтерактивними програмами, презентаціями, іграми, матеріалами мережі Інтернет.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению /
Е.И. Пассов. − М.: Просвещение, 1991. – C. 63-67.
ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОЇ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Александрова О.Ф., Александров В.М. (Запоріжжя)
В останні роки особливої популярності набула інтенсивна методика навчання
англійської мови. Дана методика допомагає максимальному зануренню студентів у
процес інтерактивного навчання з мінімальним використанням рідної мови. Серед
навчальних прийомів переважають діалогічне спілкування та завдання, які
дозволяють кожному студенту відчути себе індивідуальністю та особистістю.
Інтенсивний метод виявляється дуже ефективним для форсованого навчання
спеціалістів професійно-орієнтованої англійської мови з використанням ділової гри,
проблемних завдань, проектної методики, тощо. Сьогодні дослідники продовжують
займатися проблемами оволодіння іноземною мовою у професійному контексті, а
також вивчати можливості оптимізації навчання іноземної мови для професійних
цілей у вищій школі.
У найбільш спрощеному вигляді процес формування комунікативних вмінь в
немовних вищих навчальних закладах може бути поданий таким чином:
- на першому етапі студенти складають монологічні висловлювання у вигляді
переказів опрацьованих текстів (побутових, суспільно-політичних, економічних).
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Робота із спеціальним текстом зводиться до відповідей на запитання. Крім того,
студенти самі ставлять запитання до текстів, розбиваючи їх на смислові абзаци;
- на другому етапі студенти ведуть діалог (запитання, відповіді) на основі
нового, непідготовленого, але попередньо прочитаного тексту. Монологічне
висловлювання складається на основі засвоєної лексики, але за новим текстом.
Переказ стає метою позааудиторного читання;
- на третьому етапі значна увага приділяється самостійній роботі студентів з
фаховою літературою. Для цього упродовж 15-20 хвилин студенти складають
повідомлення з усіх засвоєних тем (побутових, професійних).
Комунікативна спрямованість навчального процесу надає пріоритетного
значення таким видам мовленнєвої діяльності студентів як говоріння та аудіювання.
Студенти володіють навичками аудіювання, якщо вони правильно розуміють
основний зміст нових текстів, побудованих на знайомому мовному матеріалі, легко
підтримують діалог, швидко реагуючи на запитання.
Особливе значення у процесі інтенсивної підготовки майбутніх спеціалістів з
іноземної мови в немовних ВНЗ має читання. Під зрілим професійно-орієнтованим
читанням мають на увазі практичне володіння цим видом мовленнєвої діяльності
стосовно відповідної галузі. Це означає, що іншомовне читання повинне бути
засобом одержання інформації з метою її наступного використання у професійній
діяльності. Для навчання читання на іноземній мові у ВНЗ використовуються
автентичні науково-технічні тексти. Але, як свідчать дослідження вітчизняних і
закордонних вчених, автентичні тексти не часто використовуються для читання в
немовних ВНЗ. Перевага надається підручникам, які містять змодельовані тексти.
За цих умов найбільш доцільною формою навчання читання стає когнітивнокомунікативна модель. Загальна схема формування когнітивної стратегії у студента
під час професійно-орієнтованого читання виглядає так: передтекстовий етап,
виконання вправ за текстом, післятекстовий етап. Передтекстовий етап починається
із актуалізації фонових знань відповідної теми, компресії і трансформації текстової
інформації для створення вторинних текстів. Створення вторинних текстів на базі
авторського збагачує концептуальну систему студентів. У цьому випадку читання
трансформується з мети навчання у засіб усвідомлення світу й майбутньої професії.

CORRECTION OF MISTAKES IN ESL COURSE
Anastasieva O.A. (Kharkiv)
The greatest mistake you can make in your life
is to be continually fearing you will make one.
Elbert Hubbard
Pit Corder is the “Father” of Error Analysis. It was with his article “The significance
of Learners’ Errors” [1] that EA took a new turn. Errors used to be “flaws” that needs to
be eradicated. Corder presented a completely different point of view. He challenged that
those errors are “important in and of themselves.” For learners themselves, errors are
“indispensable,” since the making of errors can be regarded as a tool the learner uses in
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order to learn. Thus, mistakes are integral part of language learning. They can be classified
into mistakes proper, slips and errors. Slips are accidental and trivial mistakes in speaking.
They can quickly be detected and self-corrected by their author unaided. Mistakes can be
corrected by the person who makes them if their deviance is pointed out to him or her. The
division occurs at the level of intention. If the intention is not appropriate, this is mistake.
If the action was not intended this is a slip. Errors are a systematic deviation deviations
made by learners who have not mastered. They cannot be self-corrected until further
relevant input has been provided [3].
This classification is important when correcting mistakes. As a distinction should be
made between a student who uses previously learned material incorrectly and a student
who incorrectly uses material which hasn't yet been studied. One is a mistake and in need
of correction. The other is an error and can be ignored.
Mistakes can be corrected only after a student has finished his speech. Interrupting a
student is inadmissible. Another question is whether or not to offer correction in each and
every class. Appropriate correction and feedback is a staple of the ESL EFL classroom,
just as are drills or speaking activities. But too much correction produces a class of
students whose fluency suffers. If the teacher swings the pendulum the other way and
corrects too little, a student will have a lot of problems with grammar and vocabulary [4].
Making mistakes is the natural condition of being ESL user. Students will make all
kinds of mistakes. If we correct students every time they make a mistake, they’ll end up
never wanting to speak English again. But there is a place for formal correction.
Correction of pronunciation is good when you do phonetic exercises, as well as a
correction of grammar when doing a controlled grammar exercise. But this works less
when students talk to each other [5].
LITERATURE:
1. Corder S. Pit. The Significance of Learners’ Errors. International Review of Applied
Linguistics. – 5. – 1967. – p. 161-169. 2. Corder S. Pit. Introducing Applied Linguistics. –
Penguin, Harmondsworht, 1973. – p. 112. 3. Corder S. Pit. Error Analysis and InterLanguage. – Oxford: Oxford University Press, 1982. 4. Crushna Chandra Mishra.
Correction of errors in English: a training course for the teachers of English as a second
language New Delhi: Sarup & Sons, 2005. – 197 p. 5 Dellar H. Motivating your students:
A 10-step guide. – http://ihbuenosairesblogdotcom1.files.wordpress.com /2011/02/hughdellar-motivating-your-students-article.pdf.

FORMATIVE ASSESSMENT APPROACHES IN LANGUAGE CLASSROOM
Andreyko L.V. (Sumy)
Two words which are often associated with testing are those of stress and anxiety.
This is especially true when we talk about summative tests where stakes are really high.
However, for students who feel good about themselves and anticipate success such tests
can be very motivating. On the other hand, for the less successful students summative tests
may reduce their self-esteem and the effort they put into learning.
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In order to avoid this gap between high and low achieving students as well as to
reduce the sense of stress about testing, teachers should establish the classroom culture
that is not centered around “preparing to the test”. We should rather enhance elements of
formative assessment which helps students identify their strengths and weaknesses and
target areas they need to work on. The idea is that students can learn from their
weaknesses. Formative tests can also help teachers evaluate the syllabus, methods and
materials they use.
Let us look at formative tests through the lense of McClelland’s Human Motivation
Theory [1] which says that, regardless of our gender, culture, or age, we all have three
motivating drivers, and one of these will be our dominant motivating driver. The three
motivators are achievement, affiliation, and power. The individuals with high achievement
needs are highly motivated by competing and challenging work. The individuals who are
motivated by affiliation have an urge for a friendly and supportive environment. Such
individuals are effective performers in a team. Those with a high need for power work best
when they're in charge. Because they enjoy competition, they do well with goal-oriented
projects or tasks.
McClelland’s theory can help us understand how to design formative assessment
tasks and how to provide feedback to motivate students. For instance, we can alternate
competitive tasks (for students motivated by achievement and power) and cooperative
tasks (for students motivated by affiliation). This can help meet diverse students’ needs –
through differentiation and individual approach to raise levels of student achievement. One
of the examples of competitive assessment tasks that can be used as a wrap up after
working with texts, which they are usually asked to read at home, is as follows: write
definitions or synonyms of some key words or phrases from the text on the blackboard and
ask them to find their equivalents in the text. This proved to be a very effective
motivational tool as everybody strives to read the text carefully at home and there hardly is
a person in the classroom who doesn’t do his or her homework.
For those who work best in a group environment, the task can be as follows: work in
groups of 3-4 and write a summary of the text in 10-15 words. Compare your summary
with other groups and with teacher model. This is a good means to develop student selfand peer-assessment skills.
Another crucial thing we need to remember about formative assessment is giving
(and receiving) feedback. Number one rule is to make it a positive process and
experience. Effective feedback shows students where they are on their path and provides
guidance how to improve during the learning. I find “sandwich method” to be really
helpful: positive feedback – what needs to be improved – positive feedback.
To sum up, there is strong evidence to suggest that using formative assessment
approaches is the way to raise motivation and support effective learning.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Annick M. Brennen. Enhancing Students Motivation / Annick M. Brennen
[Електронний ресурс]. – [Режим доступу]:
http://www.soencouragement.org/enhancing-students-motivation.htm
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ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ ТА ПЕРЕНОС ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК ПРИ
ЗАСВОЄННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Андрущенко А.О. (Харків)
Мова – це інструмент комунікації і соціальної взаємодії, а зміст її навчання
визначається залежно від потреб комунікації студентів. Граматична складова
іншомовної комунікативної компетенції включає знання правил побудови фраз,
різних типів речень, граматичного оформлення іншомовного мовлення, визначення
розбіжностей та збігів засобів вираження граматичних категорій у відповідній мові.
Обов’язковими елементами граматичної компетенції, яка забезпечує
правильне вживання граматичних форм у мовленні, вважаються [5, с. 129]
морфологічні навички, що орієнтують на правильне вживання у мовленні
граматичних явищ на морфологічному рівні; синтаксичні, які обумовлюють
правильне розташування слів у всіх типах речень; графічні, що полягають у
правильному написанні літер; орфографічні, які забезпечують безпомилкове
написання слів.
Оволодіння іншомовною граматичною компетенцією передбачає засвоєння
знань про граматичну систему іноземної мови, що, на думку дослідників [1, с. 234],
становить собою єдність окремих граматичних значень і їх формальних виражень,
які містять ту основу, без якої мова не функціонує, і яка представлена в її
граматичних одиницях, категоріях і формах. Вибір граматичної форми
здійснюється через сприйняття граматичних ознак, що сигналізують про певну
граматичну структуру. Загальновизнано [2, с. 18], що труднощі, які виникають під
час сприймання та вживання граматичних структур, слід враховувати в процесі
формування граматичних навичок.
Граматична будова мови, незважаючи на те, що є найбільш стабільною її
частиною, унаслідок зовнішніх впливів зазнає певних змін, котрі певною мірою
впливають на мовну систему з її моделями слововживання. Причинами цих змін є
перенос білінгвами граматичних ознак однієї мови на іншу мовну систему.
Своєрідність будь-якої мовної системи значною мірою проявляється через тонкі
граматичні відношення, зумовлені системними зв`язками словесних значень та їх
закоріненістю у мовну структуру. Тому, за спостереженнями дослідників [3, с.
120], навіть незначні відхилення, спричинені міжмовними контактами, можуть
викликати зміни у змісті повідомлення.
Рівень переносу залежить переважно від рівня реалізації граматичної
структури. Наприклад, вважається [3], що дієслівні категорії реалізуються на етапі
програмування мовлення, під час якого відбувається несвідоме їх перенесення із
рідної мови, що й спричинює інтерференцію. Для попередження останньої
можливе застосування свідомого позитивного переносу з іншої мови, відомої
студентам. Наприклад, при формуванні навичок вживання перфектних форм
французької мови (приміром, Plus-que-parfait), функціонування яких значно
відрізняється від відповідних структур української мови, доцільно використовувати
перенесення принципів функціонування згаданих форм з англійської мови, якщо
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студенти вивчають її як другу (або першу) іноземну. Зіставлення англійської й
французької мов може бути слушним і в інших випадках, коли граматичні категорії
в першій та другій іноземних мовах відносно близькі. Випадки граматичної
інтерференції при оволодінні другою іноземною мовою трапляються досить часто,
однак її характер відрізняється у морфології та синтаксисі. При розробці методики
навчання іноземної мови слід враховувати результати досліджень [4, с. 50], які
свідчать, що морфологічна інтерференція найчастіше спричинює формальні або
функціональні відхилення від норми, пов`язані з порушенням категоріальних ознак
частин мови, тоді як синтаксична – зумовлює порушення порядку слів.
ЛІТЕРАТУРА:
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граматична інтерференція в сучасній українській літературній мові / О.С. Черемська. –
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языку как второму иностранному / А. В. Щепилова. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 245 с.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ КОМУНІКАТИВНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ПРОЦЕСУ
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Артеменко Т.М., Липко І.П. (Харків)
Навчання іноземної мови як засобу спілкування набуває особливого значення
в умовах глобалізації. Підготовка сучасного фахівця вимагає володіння іноземноою
мовою у такому об’ємі, який забезпечує можливість її практичного використання у
майбутній професійній діяльності. Важливим напрямком методики викладання
іноземної мови для студентів факультету підготовки юристів для МЗС України є
комунікативний підхід, при якому беруться до уваги комунікативні призначення
мовних одиниць, їх співвідношення з поведінкою, діяльністю та соціальним
статусом людини. Такий підхід обумовлено необхідністю формування не тільки
мовної, а й комунікативної компетенції у студентів, які мають перспективу
міжнародного професійного спілкування. При комунікативному підході той, хто
навчається, є суб’єктом навчальної діяльності, при цьому ураховуються його
індивідуальні та вікові особливості, цілі та тривалість курсу навчання. Об’єктом
навчання є мовленнєва діяльність, при якій мова використовується для цілей
комунікації. Аналізуються фактори, які забезпечують успішне використання мови
для досягнення певних комунікативних цілей.
Важливу роль для заохочення студентів активно спілкуватися на занятті має
підбір навчальних матеріалів, які повинні бути цікавими з професійної точки зору
майбутніх юристів, або мати загальнокультурну цінність. Використання завдань, які
імітують ситуації спілкування реального життя і дають можливість використовувати
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мову як інструмент впливу на співрозмовника; виконання вправ, які базуються на
функціонально-комунікативному підході; вивчення факторів, які забезпечують
успішне використання мови комунікантами, вивчення семантичних і прагматичних
особливостей граматичних конструкцій − все це реалізує основні вимоги сучасного
підходу до викладання іноземних мов. Комунікативна спрямованість навчання
граматиці в значній мірі сприяє ефективності навчання іноземної мови. Для
продуктивного застосування граматичних засобів в процесі мовленнєвої діяльності
необхідно вивчати їх семантичні та прагматичні особливості, аналізувати
прагматичні установки висловлювань, які обумовлюють їх структурно-семантичну
організацію і відбір відповідних граматичних засобів. За допомогою цих засобів
відбивається відношення до фактів, які повідомляються, підкреслюється особисте
ставлення комуні кантів до них. Наприклад, засоби інтенсифікації оцінки можуть
впливати на почуття і поведінку співрозмовника, спонукати його до певних дій. До
них належать паралінгвістичні, морфологічні, лексичні та синтаксичні засоби. За
допомогою різних мовних засобів можна реалізувати цілу низку прагматичних
установок для впливу на співрозмовника. Аналіз прагматичних особливостей
мовних одиниць сприяє розумінню студентами закономірностей функціонування
цих одиниць, що в свою чергу приводить до глибокого розуміння того, як мова
використовується для цілей комунікації.
Мовні засоби слід вивчати з точки зору комунікативних інтенцій
співрозмовників. При відборі матеріалів для вказаного аналізу
необхідно
продумувати формулювання комунікативних завдань, знаходити адекватну форму
організації спілкування. Комунікативні завдання, за допомогою яких здійснюється
навчання, є ефективним засобом функціонального підходу до навчання мови.
Вказані завдання можуть включати такі види роботи: визначення типу
комунікативної взаємодії реплік співрозмовників, аналіз різноманітних типів
діалогічного мовлення, вивчення стратегій і тактик ведення розмови. Комунікативні
завдання, за допомогою яких здійснюється навчання, є ефективним засобом, який
дозволяє здійснити функціональний підхід до навчання мови. Студентам
пропонується аналізувати мовні засоби, які дозволяють успішно вирішити питання
мовленнєвого спілкування.
Кінцевою ціллю викладання іноземних мов є надання студентам основ
комунікативного потенціалу мови та формування у них комунікативної компетенції.
ІКТ ЯК ЗАСІБ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Байбекова Л.О. (Харків)
Розвиток культури, науки та системи освіти відбивається у постійних змінах
навчально-виховного процесу. З розповсюдженням інформаційних технологій,
зокрема мережі Інтернет, в інформаційному суспільстві виникає потреба
застосування інноваційних засобів, які можуть виступати в ролі посередника під час
встановлення відносин та педагогічного спілкування. На сьогоднішній день у ВНЗ
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відбувається постійна модернізація напрямів професійної підготовки – одним з
головних чинників змін в галузі освіти України являється саме впровадження нових
технологій.
Сучасний рівень розвитку техніки дозволяє вивести традиційні засоби (дошку,
крейду, плакати та ін.) на якісно новий рівень, використовуючи комп’ютер,
мультимедійний проектор та інтерактивну дошку. Ці засоби можуть виконувати ті ж
самі функції та заміняти собою традиційні [2, с. 129].
Використання комп’ютера, як засобу навчання, сприяє підвищенню інтересу й
загальної мотивації завдяки новим формам роботи; активізації навчання завдяки
використанню швидкозмінних форм подання інформації; індивідуалізації навчання
– кожен працює в режимі, який його задовольняє.
Використання ІКТ (інформаційно-комунікаційних технологій) сприяє
підвищенню ефективності навчання, що досягається завдяки широким
зображувальним можливостям; збільшенню кількості інформації; моделюванню
спільної діяльності студента та викладача на будь-якому етапі навчання; широкій
діалогізації навчального процесу, розширенню кола об’єктів діалогу (об’єктами
виступають будь-які компоненти задачі та аспекти її розв’язання); гнучкості
управління навчальною діяльністю на основі широкого варіювання «поля
самостійності», індивідуалізації навчання.
Сучасна модель освіти будується не стільки на передачі знань, скільки на
передачі вмінь керування ними, а принцип самостійності проявляється в
самостійному пошуку та аналізі інформації [1, с. 78]. Принцип індивідуалізації
навчального процесу реалізується в ході індивідуальної та самостійної роботи
студентів за комп’ютерами за допомогою гіпертекстової структури навчального
матеріалу.
Єдність вербального та наочного (образного) змісту – найважливіша
психологічна основа розуміння й засвоєння навчального матеріалу. Принцип
наочності при икористанні ІКТ розкривається найповніше.
Як відомо, існує залежність між методом засвоєння матеріалу та здатністю
відновити отримані знання через якийсь час. Якщо матеріал звуковий, то людина
запам'ятовує приблизно чверть, якщо інформація представлена візуально –
приблизно третину, при комбінованому впливі (зоровому й звуковому)
запам'ятовування підвищувалося до половини, а якщо людина залучалась до активних
дій під час навчального процесу, то засвоєння матеріалу підвищуєтья до 70%.
За використання комп’ютерів у навчальному процесі викладач
перетворюється з носія готових знань і способів роботи на керівника, посередника і
помічника студентів у процесі спільної творчої роботи; втрачає «монополію на
знання», бо студенти мають доступ до банків знань, відповідних експертних систем,
можуть самостійно отримувати інформацію. Незмінною залишається роль
викладача щодо визначення цілей, змісту навчання й виховання, особистого
прикладу, використання методів переконання.
Отже, використання комп’ютера розвантажує від рутинних операцій, дає змогу
зосередитись на творчих аспектах педагогічної діяльності. Педагог вже не мусить
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контролювати студента в розв’язанні різноманітних навчальних завдань, а може
більше уваги приділити індивідуальній роботі з учнями.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посіб. / Н.П. Волкова 3-тє вид., стер.– К. : Академвидав,
2009. – 616 с. 2. Роберт И.В. Информационные технологии в науке и образовании // И.В.
Роберт, П.И. Самойленко – М., 1998. – 178 с.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК МЕТОД ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ
Бараник Е.П., Козырь А.И. (Харьков)
Интеграция Украины в европейское мировое пространство, высокие
требования образовательного стандарта высшего профессионального образования к
уровню владения иностранным языком студентов языковых вузов, необходимость
формирования общекультурной и профессиональной компетенции привели к
активному внедрению преподавателями
английского языка, современных
информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) как метода обучения в
систему высшего образования, в частности изучения английского языка.
Современные информационные и коммуникационные технологии позволяют
решить педагогически-методические задачи, направленные на активизацию и
качество учебной деятельности и развитие культуры самостоятельной работы
студентов. Необходимость использования современных ИКТ обусловлена также
неприрывным увеличением объема информации, который нужно изучать и
перерабатывать в ходе обучения.
Основным приемуществом использования ИКТ в обучении иностранному
языку является перенесение акцентов с традиционных вербальных способов
передачи информации на
аудиовизуальные способы. В Интернете часто
представлены самые новые разработки, таким ообразом у студентов, изучающих
английский язык есть возможность выбирать. Информационные технологии делают
преподавание более качественным, а сам процес обучения более интересным.
Согласно новым общеобразовательным стандартам, на самостоятельную
работу студентов отводится более 50% от общего количества часов. При этом
возрастает роль личностно-ориентированного подхода и индивидуализации
образования, то есть социальное качество человека. Компьютер выполняет роль
посредника между преподавателем, студентом и предметом культуры, что лежит в
основе методической деятельности обучения. Оно во многом определяет. А также
одновременно отображает контекст жизнедеятельности обучаемых, что позволяет
преподавателям конструировать общеобразовательную среду, выстраивать методы
обучения, учитывая прфессоинальные интересы студентов, жизненные
перспективы, способности.
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Неоспорим также тот факт, что традиционные методы работы имеют
достаточно ограниченный потенциал по сравнению с инновационными.
Современные реалии ставят перед преподавателями высшей школы
задачу
использования новых передовых технологий методов обучения, потенциал которых
велик и его необходимо эффективно использовать.
В заключении хотелось бы сказать, что использование ИКТ преподавтелями в
области обучения английскому языку и его возможности еще недостаточно
изучены. Разработка инновационной методики обучения иностранному языку
является приоритетным направлением в современной лингвистической
и
методической науках и требует дальнейшего изучения.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Белогорцева И.Е. (Белгород)
В настоящее время в России идет становление новой системы образования,
ориентированной на вхождение в мировое образовательное пространство. Вместе с
этим претерпевает значительные изменения и система преподавания иностранного
языка: меняются приоритеты, структура, содержание образования и система
проверки знаний; особая роль отводится
духовному воспитанию личности,
становлению нравственного облика человека; содержание образования обогащается
развитием способностей оперирования информацией и творческого потенциала
личности; объяснительно-иллюстративный способ обучения уступает место новым
развивающим технологиям, функции запоминания в процессе учения все более
отдают приоритет развитию умственных действий, позволяющих добывать и
использовать необходимую информацию; важнейшим фактором педагогического
процесса становится гуманно-личностный подход к ребенку, личностно
ориентированное взаимодействие учителя с учеником; значительно возросли и
содержательно изменились социальные требования к образованию [1].
В Концепции модернизации общего образования отмечается, что сегодня
необходимо уделять пристальное внимание формированию у обучающихся не
только глубоких и прочных знаний, но и общеучебных умений, универсальных
компетенций, функциональной грамотности и социально-значимых качеств научного мировоззрения, чувства ответственности, организованности. В связи с тем,
что акцент переносится на формирование у детей способности самостоятельно
мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые
решения и чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных
по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных
связей, требуется широкое внедрение в образовательный процесс альтернативных
форм и способов ведения образовательной деятельности. К числу таких способов
следует отнести проектную, проектно-исследовательскую и исследовательскую
деятельность учащихся.
24

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее
выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов
проектирования и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию
результатов деятельности.
Проектно-исследовательская деятельность - деятельность по проектированию
собственного исследования, предполагающая выделение целей и задач, принципов
отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых
результатов, оценку реализуемости исследования, определение необходимых
ресурсов.
Учебная исследовательская деятельность – это специально организованная
познавательная творческая деятельность учащихся, по своей структуре
соответствующая научной деятельности, характеризующаяся целенаправленностью,
активностью, предметностью, мотивированностью и сознательностью, результатом
которой является формирование познавательных мотивов, исследовательских
умений, субъективно новых для учащихся знаний и способов деятельности
(Колесникова). Исследовательская деятельность связана с решением творческой,
исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и предполагает наличие
основных этапов, характерных для исследования в научной сфере. Цепочка этапов
является неотъемлемой принадлежностью исследовательской деятельности, нормой
ее проведения.
Таким образом, в образовании уже созданы предпосылки успешного
становления личности в процессе исследовательской деятельности.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Формирование исследовательских навыков на уроке математики / Бухарцева Т. М.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.openclass.ru/io/11/buharceva. 2.
Колесникова Т.В. Роль исследовательской деятельности ученика начальных классов
в реализации идей развивающего обучения. [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,3460/ Itemid,118/

AKTUELLE PRÄSENTATIONSTECHNIKEN
IM DEUTSCHUNTERRICHT (WEB 2.0 TOOLS)
Byelozyorova O.M. (Charkiw)
Der vorliegende Beitrag setzt sich zum Ziel, die Möglichkeiten der Web.2Werkzeuge (Wordle.net) im DaF-Unterricht zu beschreiben, die aktuellen
Präsentationstechniken (Wortwolken) darzustellen und Beispiele der Wordle-Wortwolken
zu präsentieren.
Wordle.net ist modernes Web 2.0-Werkzeug, das Wortwolken generiert, indem es
Texte analysiert oder bestimmte Wörterketten. Wordle-Wortwolken zeichnen sich durch
breite Farben- und Layout-Palette, sind anschaulich und lassen sich leicht erstellen. Im
DaF-Unterricht werden die Wortwolken grundsätzlich für die Lösung folgender Aufgaben
eingesetzt:
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- Textanalyse und – vergleich (z.B. Politikerreden, Dialogteile von Protagonisten in
literarischen Texten);
- zentrale Ideen von Texten herausfinden;
- vor der Lektüre eines Textes Vermutungen anstellen;
- Assoziogramme (ggf. in mehreren Gruppen und dann vergleichen);
- aus Wörtern Sätze bilden;
- Wortsammlung, die dann zur Textproduktion dient;
- Zusammenfassung zu Rechercheaufgaben;
- Ergebnissicherung/ Diskussionsergebnisse darstellen;
- Textqualität uberprüfen (Wiederholungen?)… [1]
Besonders für den Bereich des Studienbegleitenden Deutschunterrichts kämen solche
Präsentationstechniken in Frage, weil sie sich als äußerst nützlich bei der Arbeit an
Fachtexten erweisen (Zusammenfassungen des Inhalts).
Grundsätzlich lässt sich sagen, dass diese Präsentationstechniken eigentlich sowohl
von Deutschlehrenden, als auch von Deutschlernenden eingesetzt werden. Während es für
Deutschlehrende eher um Präsentationstechniken bei der Erstellung von Arbeitsblättern
oder Wortschatz-Präsentation geht, helfen die mit Hilfe des Wordle.net erstellten
Wortwolken den Lernenden bei der Textanalyse, z.B. Bestimmen der zentralen Idee des
Textes, bei der Präsentation der Ergebnisse einer Projektarbeit oder Diskussion etc.
Web 2.0-Tools sind also heutzutage im Fremdsprachenunterricht nicht wegzudenken,
sie sichern die Qualität des Lehr- und Lernprozesses, entsprechen den Anforderungen der
Zeit und den akruellen internationalen Bildungsstandards sowohl für den allgemeinen
Sprachunterricht, als auch für den Studienbegleitenden Deutschunterricht [2].
LITERATURVERZEICHNIS:
1. Seminarmaterialien MDS23-2013-Wordle-Beispiele. — Berlin: Goethe-Institut, 2013.
— 19 S. 2. 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.
МИССИЯ ПЕДАГОГА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Беляева Е. Ф., Зубкова Л. М. (Харьков)
Подобно Ньютону, который в 18 в. приоткрыл для человечества законы
Природы, или Лавуазье, который внёс применение весов в химию, Педагог нового
поколения должен привнести целостное мышление в качестве базового принципа в
педагогику. От скорости и качества осознания важности этого акта зависит скорость
и направление выхода из сложной современной ситуации в образовании и в
обществе в целом. Известно, что дело учёного – открыть и облечь в слово и
формулы существующие закономерности Вселенной.
Миссия педагога –
формировать целостное мышление ученика, в равной мере привнося в этот процесс
достижения учёного и методолога. Синтез знания и умения – вот отличительное
качество педагога.
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Однако сегодня при получении профессии в высшей школе он не получает
даже представления о целостном мышлении. Для преподавания же необходимо не
только знать, что это такое, но и быть убеждённым носителем этого знания.
Обратившись к зоне воздействия учительства, мы увидим разнообразные
ментальные, психологические, мировоззренческие, идеологические, религиозные,
экономические, методологические, целевые барьеры, которые ежедневно
необходимо преодолевать педагогу в каждом акте своей профессиональной
деятельности. В совокупности это создаёт ту ситуацию, о которой давно сказал
Ж.Б.Ламарк: "Как бы велики ни были трудности, сопряжённые с открытием новых
истин при изучении природы, ещё бóльшие трудности стоят на пути их признания".
Вероятно, ни одна эпоха не ставила перед учительством такой масштабной
задачи: изнутри трансформировать систему образования и через неё – всю зону
воздействия образовательной системы общества. Рассматривая миссию педагога,
таким образом, мы исходим из принципа Ле-Шателье. Согласно этому принципу,
при оказании на любую систему внешнего воздействия система находит в себе силы
для сопротивления, при этом возможна внутренняя перестройка: структурная,
функциональная, ценностная. Оказать именно такое воздействие на систему
образования – миссия грядущего поколения педагогов.
Возможно, впервые общество предчувствует стратегическую роль учительства,
которая одновременно является проверкой подлинности их нравственно-духовных
начал.
Это та ситуация, в которой учительство показывает, что этика,
нравственность – не только познавательное, философское знание, не только высокие
слова. В позиции Учителя сегодня нравственность – это духовный акт, как
завершающая часть философии духа (Н.А.Бердяев) выливается в социально
значимый поступок – исполнить роль внутреннего трансформатора с ориентацией
на целостное восприятие мира, целостное мышление.
Какими умениями должен владеть педагог – новатор? Главное – уметь целостно
мыслить, т.е. одинаково хорошо владеть методами работы левого и правого
полушарий и их совокупной работой. Педагог новой генерации должен уметь
трансформировать негативные проблемы, настроения, устремления в позитивные.
Это – педагог «умеющий», по существу это практический психолог. Эти знания и
навыки лежат в основе культуры педагогической деятельности. Ориентация на
культуру педагогического труда – это прежде всего ориентация на формирование
целостного мировоззрения педагога.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Маслова Н.В. Ноосферное образование: Монография / Н. В. Маслова. – М.: Инст.
холодинамики, 2002. – 340 с.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НОВОЙ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Беляева О. Ю., Сердюк В. Н. (Харьков)
До недавнего времени в системе отечественного высшего образования все
приоритеты принадлежали классической методике обучения студентов, основная
функция которой – информативная.
В конце ХХ века методы преподавания иностранного языка принципиально
изменились. Преподавание языка приобрело прикладной характер, в то время как до
этого оно было сравнительно отвлеченным и теоретизированным.
Еще Аристотель представил знаменитую триаду преподавательской этики,
которая соотносится с современными требованиями: логос – качество изложения,
пафос – контакт с аудиторией, этос – отношение к окружающим. Это актуально и
для современного преподавателя иностранного языка.
Несомненно, основные функции преподавателя в образовательном процессе
значительно изменились. Преподаватель, обучающий с помощью авторитарных
методов, не способен предоставить студентам необходимую в иностранном языке
свободу обучения. Поэтому такой негативный образ преподавателя постепенно и
навсегда уходит в прошлое. Нынешняя образовательная система нуждается в
преподавателях, “способных не только
руководить, но и наблюдать,
корректировать, направлять” [1, c. 57].
Хотя роль преподавателя кажется менее заметной и менее значительной, его
влияние на аудиторию, которая становится боле свободной и независимой, не
уменьшается, а, наоборот, возрастает. Именно преподаватель является главным
организатором взаимодействия со студентами, а также взаимодействия студентов
друг с другом.
Прогресс науки и техники на современном этапе развития общества, а также
изменения методов изучения иностранного язика связаны с инновациями в области
психологии личности.
В настоящее время наблюдается значительное изменение в сознании людей и,
следовательно, в образе мышления. Появляется провозглашенная А. Маслоу
потребность в “самоактуализации и самореализации как необходимом условии
самоутверждения” [2, c. 81].
Психологический фактор изучения иностранных языков выдвигается на
лидирующие позиции. Аутентичность общения, взвешенные требования,
обоснованные претензии, взаимопонимание и взаимовыгодность – основные
правила
построения конструктивных отношений в сложной системе
“преподаватель-студент” и “студент- студент”.
На наш взгляд, наиболее важные основополагающие принципы современной
методики преподавания иностранных языков в высших учебных заведениях –
уважение личности и право выбора.
На занятиях по иностранному языку студент ХХI века не должен быть
ограничен в использовании речевых средств и собственном речевом поведении, т.е.
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в общении на иностранном языке. Следовательно, он может комбинировать,
видоизменять и творить.
Преподаватель, в свою очередь, имеет право выбирать методы, приемы и
средства обучения: в организации занятий – от ролевых игр и тренингов до
синхронного перевода; в выборе учебников и учебных пособий – от широкого
спектра отечественных учебников, учебных и учебно-методических пособий до
изданий Оксфорда, Кембриджа, Лондона и Нью-Йорка.
Таким образом, современная методика преподавания иностранных языков в
высших учебных заведениях принципиально отличается от традиционной методики
свободой личности преподавателя и студента, свободой выбора и неограниченной
возможностью созидать.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Абалкина П.И. Совершенствование методики преподавания английского языка /
П.И. Абалкина. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 237с. 2. Huitt W. Maslow's hierarchy of needs.
Educational Psychology / W. Huitt. – Valdosta, GA: Valdosta State University, 2007. –
283 p. – Режим доступа: http://chiron.valdosta.edu/whuitt/col/regsys/maslow.html
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА ЯК ЧИННИК
МОТИВАЦІЇ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ
Бірюкова К.В. (Харків)
Сьогодні в Україні триває процес швидкого наповнення освіти інформаційнокомунікаційними технологіями (далі ІКТ), що викликає необхідність якісної оцінки
сучасних підходів до освітнього процесу з погляду їхньої адекватності новим
життєвим реаліям ХХІ століття, адже інформаційно-комунікаційні технології є
технологічним базисом знань громадян нашої країни.
Якісне викладання іноземної мови не може здійснюватися без використання
засобів, які надають комп’ютерні технології й Інтернет. Адже вони дають змогу
вчителеві краще подати новий матеріал, зробити його більш цікавим, швидко
перевірити знання учнів та посилити їхній інтерес до навчання. Учитель має
можливість отримувати найостаннішу інформацію, активно спілкуватися з
колегами, учнями та батьками. Завдяки цьому підвищується авторитет учителя, він
дійсно може бути носієм культури, знань, усього передового [3, с. 18].
Одним із шляхів формування позитивного ставлення дітей до навчання є
створення системи мотивів діяльності особистості. Оскільки мотивація школярів до
навчання є важливим складником навчально-виховного процесу, то спрямованість
дій будь-якого вчителя визначається його прагненням і життєвою необхідністю
підвищити рівень мотивації навчання учнів – від негативного і нейтрального до
позитивного, відповідального, дієвого.
Під мотивацією розуміють сукупність спонукальних факторів, які визначають
активність особистості. Основними мотивами навчання у школярів є: особистісний
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розвиток, інтерес, результат діяльності, бажання в майбутньому стати
кваліфікованим спеціалістом, потреба в пізнанні нового.
Процес викладання французької мови тісно пов'язаний із розвитком
інформатичної компетентності, внутрішня структура якої містить мотиваційний,
когнітивний, діяльнісний, ціннісно-рефлексивний, емоційно-вольовий компоненти.
Запорукою розвитку інформатичної компетентності вважаю мультимедійне
середовище як основний чинник інтерактивності уроку.
На основі аналізу визначень О.В. Шликова, Л.І. Альошина, Н.І. Дворка,
В.О. Ільганаєвої поняття «мультимедіа» можна виділити два основні підходи до
трактування його змісту в сфері викладання ІМ:
– мультимедіа як технологія — особливий вид комп'ютерної технології, що
об'єднує як традиційну статичну (текст, графіку), так і динамічну інформацію
(мовлення, музику, відеофрагменти, анімацію тощо);
– мультимедіа як інформаційний продукт — організована сукупність пов'язаних
певною темою мультимедіаелементів, забезпечена засобами навігації й передбачена
передусім для зорового та слухового сприйняття; характерною особливістю
мультимедіапродукту є наявність у його змісті декількох сюжетних ліній (зокрема й
тих, що вибудовуються самим користувачем на основі «вільного пошуку»).
Структурними компонентами мультимедійного середовища є комунікаційні
агенти (комунікант і реципієнт) та комунікаційні посередники (видавці мультимедіа,
розробники та провайдери веб-сайтів, телекомпанії, кіностудії тощо), котрі
взаємодіють на основі використання комунікаційних засобів створення, передавання
і зберігання мультимедійної інформації та комунікаційних каналів (Інтернету,
телебачення тощо).
Таким чином, використання мультимедійного середовища й нових навчальних
систем дозволяє створити принципово новий формат навчального процесу.
ЛІТЕРАТУРА:
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— М. : Изд-во МГУКИ, ИПО Профиздат, 2001. — 176 с. 2. Берестова Т. Ф.
Общедоступная муниципальная библиотека в едином информационном
пространстве : науч.-метод. пособие / Т.Ф. Берестова. — М. : ЛИБЕРЕЯБИБИНФОРМ, 2005. — 288 с. — (Б-рь и время. ХХІ век; Вып. 19).
3. Морзе Н. В.
Основи інформаційно-комунікаційних технологій / Н. В. Морзе. – К. : Видавнича
група BHV, 2008. – 352 с.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ
ПИСЬМЕННОЙ И УСТНОЙ АНГЛОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ
Варенко Т. К. (Харьков)
Актуальность
предложенного
исследования
обусловлена
технологическими и социальными реалиями современного мира, который многим
людям, а особенно молодёжи, уже трудно представить без использования
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Интернета, неоспоримо ставшего неотъемлемой частью жизни людей, для которых
это не только глобальный информационный ресурс, но и возможность общения,
налаживания деловых связей, поиска виртуальных друзей и единомышленников во
всём мире, разнообразного проведения досуга.
Ц е л ь исследования – анализ Интернет-ресурсов, использование которых
способствует усовершенствованию навыков устной и письменной англоязычной
речи.
О б ъ е к т исследования – Интернет-ресурсы, которые можно использовать
при обучении английскому языку для развития навыков устной и письменной речи.
П р е д м е т исследования – способы применения различных Интернетресурсов при отработке навыков англоязычной речи с целью их
усовершенствования.
М а т е р и а л а м и исследования послужили англоязычные Интернетресурсы, которые можно использовать в качестве инструментов для отработки
навыков речи в интересном для студентов интерактивном формате.
К числу таких Интернет-ресурсов относится, например, генератор сюжетов
для фильмов The Movie Plot Generator (http://plot.kitt.net). Данный сайт
автоматически генерирует новые сюжеты при каждом обновлении браузера, таким
образом представляя собой практически бесконечный источник оригинальных идей
для креативного письма и говорения, на основе которых студентам можно
предложить подробно раскрыть сюжетную линию, описать историю, положенную в
основу того или иного сюжета, или же, работая в группе, описать различные сцены в
рамках одного сюжета (вступление, сцена первой встречи главных героев, сцена,
раскрывающая конфликт/проблему, сцена разрешения конфликта/проблемы,
финальная сцена и т.п.) с последующим их сведением воедино, охарактеризовать
отдельных героев и их действия в рамках выбранной сюжетной линии.
Ещё одним достаточно интересным ресурсом для стимулирования
креативного неподготовленного говорения и/или письма нам кажется DreamDoze
(http://dreamdoze.com), объединяющий людей, любящих обсуждать сновидения.
Здесь можно, во-первых, поделиться своими сновидениями с другими участниками,
во-вторых, предложить собственный анализ как своих снов, так и снов других
членов ресурса, в-третьих, ознакомиться с различными интерпретациями
сновидений, сравнить их со своим видением и пониманием.
Отличным Интернет-ресурсом для развития навыков письменной речи мы
находим виртуальный дневник Penzu (http://www.penzu.com). Хотя в отличие от
описанных выше ресурсов, Penzu мало подходит для аудиторной работы, он имеет
мощный потенциал в плане самостоятельной работы. Помимо непосредственной
практики письменной речи, это ещё и отличный инструмент для студентов,
помогающий отслеживать, систематизировать, повторять и, следовательно, лучше
усваивать полученную информацию и выученный материал. Суть задания – ведение
своего рода персонального образовательного дневника, в котором студент
ежедневно записывает новые выученные слова, грамматические правила и/или
конспект прослушанных лекций, формулирует вопросы и описывает проблемные
моменты, понимание которых вызывает трудности. Кроме того, в дневнике
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раскрывают впечатления и оставляют отзывы о просмотренных фильмах, сериалах,
программах, а также о прочитанных книгах, статьях, новостях и т.п. В конце
каждого дня подводят итог в виде анализа и оценки успешности проделанной
работы, формулируют планы на будущее (день, неделю, месяц) и т.д. Этот ресурс
выполняет не только образовательную, но и воспитательную функцию, приучая
студентов к индивидуальной дисциплине, организации личного времени,
самоанализу и самооценке.
Таким образом, как показывает проведённый нами анализ вышеупомянутых
Интернет-ресурсов, их использование для развития устной и письменной
англоязычной речи значительно расширяет образовательный инструментарий
посредством переноса процесса обучения в близкое студентам виртуальное
пространство, реализации индивидуального подхода к обучению и выполнения
воспитательной функции.
Принимая во внимание вышеизложенное, продолжение исследований в
данном направлении с целью расширения базы оригинальных англоязычных
Интернет-ресурсов, которые можно использовать для повышения мотивации и
интереса к обучению и развития речевых навыков студентов, представляется
п е р с п е к т и в н ы м и полезным для развития и совершенствования практических
навыков и умений будущих специалистов.
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ВИКЛАДАЧА
Віротченко С.А. (Харків)
Суб'єкт професійно-педагогічної комунікації є носієм активного та творчого
початку, комунікативно освіченою особистістю, здатною свідомо планувати й
організовувати власну комунікативну діяльність, впливати на партнера, сприймати,
аналізувати, оцінювати інформаційний, емоційний та інтелектуальний зміст його
висловлювань, психофізіологічні й енергетичні стани, має розвинений емоційний
інтелект, володіє комунікативними уміннями, навичками, досвідом.
Провідним суб'єктом професійно-педагогічної комунікації є викладач,
професійна та комунікативна діяльність якого має бути спрямована на формування
гармонійно розвиненої особистості. Будучи учасником будь-якого акту комунікації,
викладач повинен дбати про навчання, виховання, розвиток особистості.
Комунікативною метою професійної діяльності викладача є не лише досягнення
взаєморозуміння у спілкуванні, а й ініціювання всебічного гармонійного розвитку
інших. Цього він може досягти, усвідомлюючи унікальність і неповторність людини
як індивідуальності, враховуючи динамічність змін, що відбуваються з нею,
розуміючи складність і неоднозначність процесу розвитку, вміючи бачити віддалені
перспективи взаємодії, вселяючи тим, із ким спілкується, впевненість в успішному
оволодінні знаннями, правильному особистісному зростанні.
Викладач має усвідомлювати, що головна відповідальність за успіх
комунікації покладена саме на нього як фахівця, який може і повинен знайти вихід із
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будь-якої комунікативної ситуації [2]. Чим більше серед викладачів виявиться
різноманітних особистостей, тим імовірніше, що вони навчать і виховають дітей, які
мають багато різних і одночасно корисних індивідуальних якостей.
Ознаки індивідуального стилю педагогічної професійної діяльності
виявляються у темпераменті (час і швидкість реакції, індивідуальний темп роботи,
емоційний відгук); у виборі методів навчання; у стилі педагогічного спілкування; у
перевазі тих чи інших видів заохочень і покарань; у застосуванні засобів психологопедагогічного впливу на аудиторію.
Говорячи про індивідуальні стилі викладача в педагогічної діяльності, зазвичай
мають на увазі те, що, обираючи ті чи інші засоби педагогічного впливу і форми
поведінки, педагог враховує свої індивідуальні схильності [1]. Аналізуючи
професійний педагогічний досвід, педагог повинен пам'ятати про те, що такий
досвід практично завжди невід’ємний від особистості його автора і являє собою
своєрідне поєднання загальнозначущих педагогічних знахідок і індивідуальності
викладача.
Виділяють такі індивідуальні стилі викладача: 1) демократичний стиль –
студент розглядається як рівноправний партнер у спілкуванні. Викладач залучає
аудиторію до прийняття рішень, враховує їхню думку, заохочує самостійність
суджень, враховує не тільки успішність, але й особистісні якості студента.
Методами впливу є спонукання до дії, порада, прохання; 2) авторитарний стиль –
студент розглядається як об'єкт педагогічного впливу, а не рівноправний партнер.
Викладач одноосібно приймає рішення, встановлює жорсткий контроль за
виконанням пропонованих ним вимог, використовує свої права без урахування
ситуації і думки аудиторії, не обгрунтовує свої дії. Внаслідок цього студенти
втрачають активність чи здійснюють її тільки при провідній ролі викладача,
виявляють низьку самооцінку, агресивність; 3) ліберальний стиль – викладач
відходить від прийняття рішень, передаючи ініціативу аудиторії [3].
Володіючи певним індивідуальним стилем, викладач повинен мати ряд
педагогічних здібностей: педагогічну спостережливість, педагогічну уяву,
вимогливість як рису характеру, педагогічний такт, організаторські здібності,
простоту, ясність і переконливість мови.
Так, педагогічна уява виражається в «проектуванні» майбутніх знань студентів,
вмінні знаходити заздалегідь відповідні методи та методики. Педагогічний такт
проявляється в комунікативній стороні педагогічної діяльності: це здатність до
встановлення правильних відносин зі студентами, викладачами, почуття міри у
відносинах, що дозволяє усувати та попереджати конфліктні ситуації. Від
педагогічних здібностей викладача, від його особистісних якостей залежить
досягнення педагогом високої майстерності у навчанні [4].
Таким чином, професійно-педагогічна комунікація є важливим елементом
процесу навчання, і саме від педагога та його власного педагогічного стилю
залежить досягнення мети, а саме отримання учнем необхідних знань та вмінь.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
Волкова Г. К. (Запорожье)
Основной целью обучения иностранному языку в неязыковом вузе является
приобщение к специфической деятельности – передаче и получению информации с
помощью иностранного языка, то есть участие в тех или иных пределах в
коммуникации. Поэтому общеобразовательные и воспитательные задачи
подчиняются практическим и решаются в ходе осуществления акта
коммуникативной компетенции на том или ином уровне, то есть способности
вступать в межкультурное общение. Весь процесс обучения подчиняется основной
задаче – формированию коммуникативной компетенции.
Коммуникативная компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые
для понимания чужих и порождения собственных программ речевого поведения,
адекватных целям, сферам, ситуациям общения. Она представляет собой
совокупность составляющих ее отдельных компетенций: речевая, языковая, или
лингвистическая.
Для успешного акта общения необходимо не только владение общими для
собеседников языковыми средствами, но и общим объемом знаний. Такими общими
для участников коммуникативного акта знаниями являются фоновые знания.
Различают четыре группы фоновых знаний: общечеловеческие знания; сведения,
которыми располагают только члены определенной этнической языковой общности
и отражают его культуру, быт и обычаи; региональные знания, характерные для
жителей определенного региона; профессиональные знания и соответствующую
лексику. Совершенно очевидно, что этот слой понятий актуален для высшей школы,
а, следовательно, не может быть игнорирован. Для обеспечения подлинного
общения даже в ограниченных рамках необходимы знания, относящиеся к
четвертой группе фоновых знаний. В этом заключается функция коммуникативной
компетенции.
В рамках программы учебной дисциплины должны быть разработаны
подробные руководства по систематическому развитию элементарных
коммуникативных навыков учащихся, начиная с первого курса. Работа над
коммуникативными навыками может происходить как вовремя специальных,
интенсивных тренингов в специально выделенное для этого учебное время, так и
при обычном предметном преподавании.
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Чтобы люди смогли успешнее достигать поставленных целей, мы должны
помочь им развить различные виды компетенции – но относительно целей, которые
считают важными сами эти люди:
– способность принимать правильные решения;
– персональная ответственность;
– готовность разрешать другим людям принимать самостоятельные решения;
– внимание к проблемам, связанным с достижением поставленных целей;
– самостоятельность мышления, оригинальность;
– самоконтроль.
В отличие от отдельного умения или навыка, которые можно тренировать
каждое само по себе, развитие компетенции требует включения всего комплекса
способностей и умений сразу в виду того, что коммуникация всегда встроена в
какую-либо деятельность и обусловлена ею.
ОСНОВОПОЛОЖНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ СКЛАДОВИХ
ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Володько А.М. (Київ)
Засновниками
досліджень
складових
компетенцій
перекладацької
компетентності вважають російських перекладознавців, які на основі
лінгвопсихології, психофізіології та когнітивної психології вивчали мовленнєву
діяльність (А.А. Леонтьєв), вперше обрали об’єктом наукового дослідження
внутрішнє мовлення та винесли це питання на загальне обговорення (Л. С.
Виготський), вивчали функціонування мисленнєвих імпульсів у внутрішньому
мовленні та їх перекодування у зовнішнє (О. Р. Лурія) та започаткували дослідження
прагматично-комунікативних та когнітивно-психологічних аспектів усного
перекладу (М. І. Жинкін, І. О.Мельчук, В. Н. Комісаров, В. А. Звягінцев). Згодом
викладені в першоджерелах результати були узагальнені у цілісних дослідженнях
присвячених виокремленню змісту та смислу тексту оригіналу, опису процесу
почергової роботи з мовами при усному послідовному (Р. К. Міньяр-Бєлоручєв) та
синхронному перекладі (Г. Чернов, А.Ф. Ширяєв) [1, с. 191].
Безпосереднє дослідження компетенцій у сучасному розумінні цього поняття
бере початок з 80-х років 20 століття, коли гостро постало питання теоретичного
пояснення студентам особливостей перекладацького процесу в новому
теоретичному курсі «Теорія та практика усного переклад», що передбачало, окрім
виконання практичних завдань, вивчення теоретичних засад специфіки дій
перекладача в різних перекладацьких ситуаціях (Д. Гервер, О. Каде, Дж. Макінтош).
Зміна наукових парадигм, курс на проведення навчально-методичних
досліджень усного перекладу та відсутність системності у вивченні компетенцій
вимагало від дослідників, перш за все, визначення основних аспектів усного
перекладу та відповідних компонентів перекладацького процесу: комунікативнопрагматичний (текст, дискурс та комунікативна ситуація), психологічний (процес
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обробки інформації та фрейми), когнітивний (мисленнєві процеси при перекладі),
культурологічний (попередні знання отримані у курсі гуманітарної освіти) та
емоційний (емоції, психологічні стани, викликані перекладацьким процесом та
комунікативною ситуацією) аспекти [2].
Таким чином, кожен аспект є прототипом сучасних компетенцій
перекладацької
компетентності,
ґрунтується
на
різних
компонентах
перекладацького процесу та передбачає специфічні знання, навички та вміння, які
студенти набувають та розвивають протягом періоду навчання усного послідовного
перекладу, тому виокремлення компетенцій, формування яких необхідне протягом
всього навчального процесу чи на певних етапах навчання зокрема, сприяє
ефективному навчанню усного перекладу загалом.
Наступним кроком нашого дослідження буде вивчення основних компетенцій,
які сформовані у студентів до початку навчання усного перекладу, та компетенцій,
які є складовими перекладацької компетентності майбутніх перекладачів і
формуються в процесі навчання, та визначення відповідних знань, навичок та вмінь,
на яких базуватиметься навчальна методика.
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Kutz. – Europäischer Univ. verl., 2010 – 513 S. 2. Wotjak, G. War das die Leipziger
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SOME METHODS OF AVOIDING COMMON AILMENTS OF STYLE
IN TRANSLATION
Volchanska L.I., Ivanova I.L. (Kharkiv)
It is a well-known fact that for many developing translators, the key to translating
well is gaining control of the focus or topic of the text to be translated. It is learning to
write solid paragraphs that make a clear statement that will help you gain the control you
need. In a tightly organized paragraph, every sentence is closely related to the topic
sentence, bringing a sense of unity and clarity to your translation, which can help you
focus on one idea at a time [1].
To have a good exposition of your ideas, do not break your thoughts into short
sentences without effective connections. Better do some careful sentence combining. But
first, figure out your major points and use them in the main clauses. Than cram these
sentences with phrases, words or dependent clauses taken from other simple sentences to
reduce your thoughts. Get rid of repeated subjects, verbs, and especially pronouns [2].
Speaking about sound paragraph translation it is appropriate at this point to mind
such phenomenon as “wordiness”. Wordiness is multiplying words and phrases to express
ideas, which could be given in much simpler form. So you should focus the main
(represented) thought on a single strong verb. Then add necessary words or phrases to
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explain or qualify the idea: “Though the members of the designing bureau have worked
much on the problem for many years they have made no significant progress in getting the
cheapest and safest source of energy for heating houses”. The wordy passage above says
little more than this, “Designers have not yet invented the cheapest and safest source of
energy for heating houses”.
Try to reduce lengthy phrases to a simple verb or noun,
“Paul’s parents do not show justification for his behavior”. It is a wordy sentence. We can
shorten it in the following way, “Paul’s parents do not justify his behavior”.
As for jargons, use them if your texts are designed for computer programmers,
doctors, engineers, and the like. But if you are an everyday translators, find more ordinary
synonyms: “The sick man is sinking fast because of cranial lesions”. As an ordinary
audience may not know this specialized term your task is to find the proper synonyms
giving the term for the specialists in the brackets, if you like. The above sentence may look
like this, “The sick man is sinking fast because of severe head injuries (cranial lesions)”.
The next problem concerns the usage of active or passive verbs. Translators usually
prefer passive verbs to active ones. But with passive verbs the subject of the sentence is
only the receiver of the action while the doer of the action is either not mentioned or is
given in a prepositional phrase beginning with “by”. Test all your verbs deliberately and
decide whether the passive verb is needed. If not, first name the doer of the action, and
follow through to complete the thought:“Though the University was graduated by us 30
years ago, we remembered almost all our teachers. Here is the same passage in the active
voice, “Though we graduated from the University 30, all of us remembered almost all our
teachers.
In conclusion, it may be said that before you can translate clearly, you must think
clearly and rethink carefully. Avoid word for word translation. As Johann Wolfgang von
Goethe said, “If any man wishes to write a clear style let him first be clear in his
thoughts”. These words, we think, concern not only the process of writing poems, novels,
but the situation when we are working on translation of texts from one language into
another.
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
Воробьева И. Н. (Харьков)
Лингвокультурология, как комплексная область научного знания о
взаимосвязи и взаимовлиянии языка и культуры, переживает в настоящее время
период расцвета. Развитие исследований в области лингвокультурологии во многом
объясняется важностью решения проблемы «язык и культура». Язык является той
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системой, которая позволяет собирать, сохранять и передавать из поколения в
поколение информацию, накопленную языковым сознанием.
Фиксация культурных различий в значительной степени связана с языковыми
знаками, среди которых важную роль играют фразеологические единицы.
Фразеология любого языка (в частности, английского) отражает национальную
специфику и самобытность народа, его уклада жизни, традиций и обычаев.
Фразеология, представляющая собой идиоматическое достояние языка, является
живым источником пополнения речи выразительными средствами. Фразеологизмы,
обладая лексическими свойствами языка, представляют говорящим богатые
возможности для параллельных синонимических способов выражения мысли.
Фразеологические обороты придают языку яркость черт национального
характера и тот неповторимый колорит, который отличает один язык от другого.
Они обогащают речь не только и не столько количественно, сколько качественно за
счет своей способности метко и образно выражать сущность довольно сложных
явлений.
Изучение фразеологии и обогащение речи фразеологическими явлениями
одним из действенных средств познания системы языка и повышения культуры. В
преподавании иностранных языков фразеологические единицы являются
уникальными по своему многообразию материалом. Использование фразеологизмов
в учебном процессе является эффективным способом не только обогащения слов
запаса студентов, но и усвоение грамматического материала. Благодаря своей
выразительной форме фразеологические единицы передают содержание сообщения
с высокой степенью эмоциональной окраски, создают условия для высказывания
личного отношения к обсуждаемому факту или явлению, что, в свою очередь,
создает мотивационное обеспечение процесса общения на занятии. Как показывает
практика, студенты живо реагируют на образцы идиоматической речи.
Использование ФЕ способствует, таким образом, реализации практической цели
обучения иностранным языкам – овладению навыками живого общения.
Изучение
ФЕ
в
учебном
процессе
чрезвычайно
важно
в
лингвострановедческом аспекте. Лингвострановедческая направленность обучения
иностранным языкам получила в настоящее время международное признание. И это
объяснимо, т.к. отражение быта, национальной истории и социальных отношений,
выражение мировоззрения, осмысления и истолкования действительности,
коллективного опыта – все это заключено в фразеологическом фонде языков мира.
Фразеологизмы как языковой знак той или иной ситуации являются
источником получения фоновых знаний, связанных с историей, географией и
укладом жизни народа, носителя языка. Так как идиомы напрямую связаны с
мировоззрением определенного народа, они, несомненно, отражают и национальный
характер данного народа, который, как известно, является частью национальной
культуры.
Поскольку идиомы отражают характер, культуру нации, они могут служить
хорошим
материалом
для
формирования
вербального
компонента
лингвострановедческой компетенции студентов о стране изучаемого языка
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В заключении можно отметить, что, как показывает опыт работы в вузе,
фразеологизмы представляют ценностный материал для формирования
лингвострановедческих знаний студентов. Методика работы с фразеологизмами
может включать в себе множество разнообразных компонентов и широко
использоваться на практических занятиях по иностранному языку.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
Воронина Д.А. (Харьков)
Формирование и развитие коммуникативной культуры неразрывно связано с
разнообразием применяемых преподавателем методов и использованием
современных учебных материалов. Это в первую очередь, новые технические
средства и информационные ресурсы. Особая роль отводится медиа ресурсам,
которые дают возможность расширить поле познавательной деятельности,
активизировать мыслительный процесс, творчески оценить предложенную ресурсом
ситуацию и дать вербальную оценку того или иного факта. Вот уже много лет
просмотр фильмов на уроках иностранного языка является популярным и
эффективным методом. Одним из альтернативных способов привнести «Голливуд»
в аудиторию может быть просмотр кинотрейлеров. Кинотрейлер – это небольшой
видеоролик, состоящий из кратких и наиболее зрелищных фрагментов фильма,
используемый для анонсирования или рекламы этого фильма. При этом часто
комбинируется видеоряд из несвязных фрагментов по принципу калейдоскопа.
Поскольку длительность кинотрейлеров обычно от минуты до трех, студенты
стараются сфокусировать свои навыки понимания на получении максимума
информации, а недосказанность или прерывистость видеоряда включает механизм
творчества в понимании и интерпретации сюжета. Данный материал, благодаря
смене ярких впечатлений, позволяет максимально концентрировать внимание; при
этом внимание носит не созерцательный, а мобилизирующий характер, так как
происходящее на экране требует ответной реакции. Кроме того, короткие
видеосюжеты (1-4 мин), как показывает мировая практика, обладает необходимым
объемом информации, ими легче манипулировать и уровень мотивации у них выше.
Такие сюжеты, в общем-то, и являются лучшим выбором.
Просмотром кинотрейлера можно сопроводить цикл занятий по определенной
теме из программы курса. Студенты заранее получают задание по изучению
конкретного материал, что логично подготавливает их к просмотру. Такую работу
можно разделить на три этапа: додемострационный, демонстрационный,
последемонстрационный. На первом этапе необходимо подготовить студентов к
трудностям восприятия и понимания путем задавания вопросов, прогнозирующих
содержание видео. Цель второго этапа – уяснение студентами содержания видео,
активизация их речемыслительной деятельности. На третьем этапе организуется
речевая творческая деятельность студентов. В качестве домашнего задания может
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быть предложено создание мини проектов, написание сочинения, восстановление
содержания всего фильма на основе кинотрейлера.
Использование кинотрейлеров, в качестве обучающего материала на занятиях
по иностранному языку способствует повышению интереса не только к изучению
языка, а и к культуре страны изучаемого языка, а также повышает общую эрудицию
студентов.
ЕКСПЕРИМЕНТ У МЕТОДИЦІ
Вороніна К. В., Гусєва Г. Г. (Харків)
Експеримент у методиці відіграє дуже важливу роль; він дозволяє підтвердити
або спростувати припущення, виявити нові сторони явищ та процесів. Під
експериментом зазвичай розуміють науковий дослід, що базується на вивченні стану
та динаміки тільки одного явища за умови нейтралізації всіх інших факторів.
В залежності від мети, умов, тривалості та методики проведення розрізнюють
такі види експериментів: а) за метою проведення – розвідувальний (або пошуковий),
основний (або базовий), повторний (додатковий, перевірочний); б) за умовами
здійснення – природний, лабораторно-груповий, індивідуальний; в) за методикою
проведення – традиційний, перехресний; г) за терміном – тривалий (систематичний)
та короткочасний (епізодичний).
Метою проведення розвідувального експерименту є уточнення організаційних
форм здійснення експерименту, попередньої перевірки гіпотези. В основному
експерименті реалізується провідна мета дослідження – отримання необхідних
даних, що підтверджують або спростовують припущення щодо ефективності змін,
які внесені в навчальний процес. У випадках, коли експериментатор не впевнений,
що отримав достовірні та об’єктивні дані щодо успіху його гіпотези, здійснюється
повторний (додатковий) експеримент. Збіг результатів основного та повторного
експерименту свідчить про надійність та об’єктивність експериментальних даних. З
цією ж метою проводять перехресний експеримент, який полягає в тому, що
контрольна та експериментальна групи міняються місцями.
Техніка проведення будь-якого експерименту передбачає виділення двох груп
випробуваних, одна з яких – експериментальна, інша – контрольна. В
експериментальній групі запроваджується інноваційне рішення, в контрольній – ті ж
самі дидактичні завдання вирішуються в рамках традиційних умов.
Умови
протікання
експерименту
мають
бути
однаковими
в
експериментальних та контрольних класах – це так звані неварійовані умови
(наприклад, однакова кількість студентів, рівень володіння іноземною мовою,
запропонований мовний матеріал тощо). Окремні компоненти, що мають
відмінності, називають варійованим умовами (залежать від мети експерименту, вони
поєднують всі чинники, що підлягають змінам).
Зазвичай у проведенні експерименту виділяють чотири фази. Перша –
організаційна, під час якої детально розробляється гіпотеза експерименту. Друга –
реалізація – передбачає проведення запланованого експерименту, що може
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складатися з декількох етапів. Третя – констатація – має на меті виявити кількісні та
якісні характеристики результатів дослідження, що слугує основою для
формулювання певних закономірностей. Четверта – інтерпретація – являє собою
пояснення причини отриманих результатів, доказ їх надійності. Після здійснення
всіх фаз здійснюється верифікація результатів експерименту на практиці навчання
іноземної мови, що означає впровадження досягнутих результатів в навчальний
процес.
Виконання методичного експерименту передбачає використання тестів, які
проводять на початку експерименту, в ході його здійснення, наприкінці та через
певний термін після закінчення. Метою цих тестів є виявити вихідний, поточний або
кінцевий рівень володіння навичками та уміннями в тому чи іншому виді
мовленнєвої діяльності. Результати тестування ретельно аналізуються, на основі
чого робиться остаточний висновок щодо підтвердження або спростування
висунутої гіпотези.
Масове експериментально-дослідницьке навчання як завершальний етап
методичного дослідження відіграє надзвичайно важливу роль, оскільки дозволяє не
тільки зробити висновки щодо ефективності того чи іншого метода навчання, але й
запровадити отримані результати в практику вищого навчального закладу.
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
РАЗЛИЧНЫМИ ВОЗРАСТНЫМИ ГРУППАМИ
Герасименко В.И. (Харьков)
Для достижения лучшего из возможных результатов в обучении иностранным
языкам в соответствии с целями, стоящими перед обществом, преподаватели
должны опираться на научный синтез в методике.
Как отмечает Горлова Н.А., «в современном обществе каждый педагог должен
владеть: а) методикой как наукой; б) методикой как теорией; в) методикой как
технологией обучения (т.е. деятельностью преподавателя) и технологией развития
(т.е. деятельностью учащихся)» [1, с. 4]
Методика как наука необходима современному педагогу для того, чтобы он
мог свободно ориентироваться во многообразии учебников и учебно-методических
комплексов и в дальнейшем она позволяет ему прогнозировать появление новых
направлений и методов обучения. Это знание раскрывает преподавателю динамику
развития и специфику ведущих методов обучения иностранным языкам
(отечественных и зарубежных) в школе, в ВУЗе, в условиях дистанционного
обучения и репетиторства.
Методика как теория позволяет ответить на четыре основных вопроса: Кого?
Чему? Как? Зачем учить? Изучение первого вопроса дает представление об
особенностях современных детей и студентов, их потребностях и возможностях, что
и становится основой содержания любого образования. Изучая второй вопрос,
преподаватель знакомится с лингвистическими основами обучения языкам, включая
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социолингвистический и психолингвистический аспекты. В первом аспекте
рассматриваются требования к отбору программного материала, а во втором –
специфику обучения языку, видам речевой деятельности и собственно речевой
деятельности.
Психолингвистический аспект связан с результатом обучения психологопедагогическими основами (зачем учить?). В рамках этих основ преподаватель
может понять модель социального развития личности и по поведению учащихся
понять, почему один студент активный, другой – пассивный, один ответственный, а
другой – безразличный. Понимая причины, можно найти индивидуальный подход к
каждому слушателю.
Миролюбов А.А. в свое время подчеркивал, что закономерности общей
методики… направляют усилия методистов на разработку эффективных приемов
обучения языкам. Но как отмечает И.А.Зимняя «эффективность обучения (как
впрочем и эффективность любого другого процесса) не может быть установлена
непосредственно. О ней можно судить только опосредствованно, на основе анализа
научения или овладения речевой деятельностью на иностранном языке. Успешность
научения (…) определяется прогрессивным изменением в характере владения речью
на ИЯ за определенный фиксированный отрезок времени (неделю, месяц, семестр и
т.д.)» [2, с. 55].
Преподавателям общих кафедр университета в настоящее время ставится
задача быстро и эффективно обучить ИЯ как студентов, так и преподавателей
университета, которые благодаря процессу сближения европейских государств и
процессам глобализации часто участвуют в интернациональных программах по
обмену кадров либо должны преподавать свою дисциплину иностранцам. Иногда
эту задачу приходится решать за месяц или два перед загранкомандировкой.
Практический опыт показывает, что преподаватели ВУЗа предпочитают начать
изучение второго ИЯ с традиционной методики, чтобы приобрести стабильные
фундаментальные знания, и только после этого перейти к коммуникативной
методике, которая максимум внимания уделяет говорению и аудированию.
В студенческих группах (особенно ярко это стало проявляться в последние
годы) более эффективные результаты в изучении ИЯ можно получить при
использовании
скорее
нетрадиционных
методик:
метод
«советника»,
суггестопедический метод Лозанова; студенты любят занятия, в которых
используются ролевые игры, проектная деятельность; занимательны и интересны
компьютерные программы, они повышают мотивацию обучения и способствуют
развитию компетенции учащихся.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Горлова Н.А. Специфика развития навыков и умений в ходе овладения
учащимися речевой деятельностью на ИЯ//ИЯШ. – 2013-№3. 2. Зимняя И.А.
Индивидуально-психологические факторы и успешность научения речи на ИЯ.//
Иностранные языки в школе. – 2013.- №4 3. Кашина Е.Г. Традиции и инновации в
методике преподавания иностранного языка/ Е.Г.Кашина. – Самара:Универс-групп,
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ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСУ «АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА
ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» ДЛЯ МАГІСТРІВ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИШІВ
Герман Л.В., Турченко В.О., Чорна В.Л.
Ціль роботи – розкрити особливості курсу «Англійська мова за професійним
спрямуванням», який викладається магістрам напряму підготовки «Агрономія»
(спеціальність «Експертна оцінка ґрунтів») у сільськогосподарських вишах у обсязі
72 годин (2 кредити). Ця дисципліна базується на попередньому вивченні
магістрами фахових предметів («Агрохімсервіс», «Якість ґрунтів», «Стандартизація
та сертифікація продукції», «Охорона ґрунтів і відновлення їх родючості») та на
здобутих уміннях та навичках з англійської мови, отриманих на першому курсі.
Метою викладання цієї навчальної дисципліни є розвиток у студентів
професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції. Основними
завданнями курсу є спрямування навчального процесу на формування і розвиток
основних комунікативних навичок та вмінь в академічному та професійному
спілкуванні, а також стратегії подальшого самостійного вивчення (удосконалення)
іноземної мови. У процесі навчання англійської мови за професійним спрямуванням
передбачається формувати у магістрантів діяльнісну іншомовну компетенцію у
загальних ділових, фахових ситуаціях, які передбачають розвиток та активізацію
міжфахового мислення, розвиток навичок та вмінь автономного навчання. Згідно з
вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні знати основну
іншомовну фахову термінологію, стратегію ведення наукових, професійних
дискусій, принципи організації самостійного незалежного вивчення іноземної мови
та ін. По закінченню курсу вони мають навчитися знаходити нову текстову
інформацію в іноземних галузевих матеріалах; аналізувати іноземні джерела
інформації, необхідні для виконання професійних завдань та прийняття відповідних
рішень; писати ділові документи (автобіографію, резюме, електронне повідомлення,
лист та ін.) іноземною мовою, складати анотації до текстів; оформляти реферати на
основі опрацьованих автентичних фахових джерел; готувати публічні виступи з
низки галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та
адекватні форми ведення дискусії [1].
Структура навчальної дисципліни включає 2 модулі: «Загальна
характеристика ґрунтів та методологія їх дослідження» і «Якісна оцінка земель», які
розподіляються на 7 змістових модулів. Планується вивчення цього матеріалу як
під час навчальної, так і самостійної роботи. Щодо останньої, то вона включає
підготовку до навчальних занять та виконання індивідуальних завдань (підготовка
домашнього читання, усних розмовних тем, таких як “Famous Soil Scientists of
Ukraine”, “Environment Protection in Ukraine and Abroad” та ін.), написання рефератів
на основі опрацьованої автентичної фахової літератури (наприклад, “Types of Soils
in Great Britain”, “Agrochemical Characteristics of Soils”, “Methods of Soil Evaluation”
тощо), підготовка виступів на наукові конференції та оформлення тез доповідей.
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По закінченню курсу здійснюється підсумковий контроль, який передбачає
випускне тестування магістрантів з вивченого матеріалу та співбесіду викладача зі
студентом за пройденими темами. Об’єктом письмової перевірки виступають
рецептивні (читання та аудіювання) та продуктивні уміння (письмо), набуті у ході
вивчення запропонованого курсу.
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BASIC STEPS TO MAXIMIZING STUDENTS’ LEARNING POTENTIAL
Hnapovska L.V. (Sumy)
What prevents a communicative classroom from becoming genuinely
communicative? There may be myriad reasons. The mismatch between teacher intention
and learner interpretation is one possible reason. Another possibility is that teacher
educators appear to have been less than successful in providing classroom teachers with
strategies minimally required to cope with the challenges of a communicative classroom.
As a result, while considerable attention has been directed to designing communicative
syllabuses, producing communicative materials, and formulating communicative
methodologies, very little systematic inquiry has been conducted into identifying strategies
that will help teachers prepare themselves to be communicative teachers.
The idea of using certain strategies to facilitate students’ learning potential is based
on a rather self-evident assumption: L2 learning/teaching needs, demands and situations
are unpredictably numerous. Teachers can only be assisted in developing their own
capacity to generate varied and situation-specific ideas within a framework that makes
methodological and didactic sense. Such a framework is here conceptualized in terms of
strategies which are general plans derived from theoretical, empirical, and pedagogic
knowledge related to foreign language learning and teaching. Each of these strategies can
further generate several situation-specific classroom techniques.
Broadly, there are five basic strategies that are briefly described below.
Strategy 1: create learning opportunities in class
This strategy is based on the popular belief that we cannot really teach a language:
we can only create conditions under which it will develop in its own way. The creation of
learning opportunities is not entirely constrained by a predetermined syllabus or a
prescribed textbook because it is the result of a joint production by participants engaged in
the classroom event. Thus, learning opportunities can be created by the teacher as well as
the learner.
Strategy 2: utilize learning opportunities created by learners
This strategy is closely linked to the first one, and is based on the premise that
teachers and learners are co-participants in the generation of classroom discourse. The
teacher is one of the participants – the one with greater competence and authority – and as
such cannot afford to ignore any contributory discourse from other partners engaged in a
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joint venture to accomplish classroom lessons. It is therefore imperative for the teacher to
show a willingness to utilize learning opportunities created by the learner.
Strategy 3: facilitate negotiated interaction between participants
This strategy refers to meaningful learner-learner and learner-teacher interaction in
class. Negotiated interaction entails the learner’s active involvement in such discourse
features as clarification, confirmation, comprehension, requesting, repairing, and reacting.
Above all, the term ‘negotiated’ means that the learner should have the freedom to initiate
interaction, not just react and respond to what the teacher says. This strategy is the most
important of all and is premised on theoretical insights and empirical results which
overwhelmingly stress the significance of meaningful interaction in the learner’s
comprehension of classroom input and in L2 development.
Strategy 4: activate the intuitive heuristics of the learner
This strategy is based on the assumption that all normal human beings automatically
possess intuitive heuristics, i.e. conscious and unconscious cognitive processes of inquiry
that help them discover and assimilate patterns and rules of linguistic behaviour. One way
to activate the intuitive heuristics is to provide enough data so that the learners can infer
and internalize underlying rules from their use in varied communicative contexts.
Strategy 5: contextualize linguistic input
This strategy is premised on the psycholinguistic insight that comprehension and
production involve rapid and simultaneous integration of syntactic, semantic, and
discourse phenomena. Pedagogically, it means that linguistic input should be presented to
learners in units of discourse so that they can benefit from the interactive effects of various
linguistic components. Introducing isolated sentences will deprive learners of necessary
pragmatic cues, thereby rendering the process of meaning-making harder.
ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ
ПІДВИЩЕНЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Говорун А.В., Петухова О.І. ( Харків)
Сучасні дослідження з педагогіки та психології ставлять ефективність
навчання у пряму залежність від мотивації навчання . Саме мотивація викликає
цілеспрямовану діяльність людини у будь-якій сфері. Тому серед основних задач,
що стоять перед кожним педагогом самою можливою, мабуть, можна назвати задачу
формування у студентів позитивної, стійкої мотивації, яка б спонукала до впертої,
систематичної роботи. І це, насамперед, є дуже важливим при вивченні іноземної мови.
Багато досліджень констатують той факт, що у теперішній час саме у
студентів немовних спеціальностей спостерігається низька мотивація до вивчення
іноземної мови як до важкого предмету, що потребує наполегливості, сил, певної
впертості. Відомо також, що дуже часто головною ціллю при вивченні іноземної
мови для багатьох студентів немовних спеціальностей є не вивчення предмету
заради знань, самовдосконалення, а отримання заліку або іспиту. Крім того,
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впевненість у неможливість подолати певні труднощі також веде до зниження
зацікавлення у вивченні предмета. Тому головним питанням, що стоїть перед
кожним викладачем є – як зацікавити студентів в учбовому процесі і як зробити
процес вивчення іноземної мови продуктивним та успішним.
Таким чином, при вивченні іноземної мови на першому місті повинен
знаходиться мотив, що спонукає та направляє навчальну діяльність студентів.
Створенню такого пізнавального інтересу у студентів допомагає використання
активних методів навчання, тобто таких засобів активізації учбово-пізнавальної
діяльності, які сприяють їхньої активної розумової та практичної діяльності у
процесі оволодіння матеріалом [7, с. 30].
Активні методи навчання (АМН) дозволяють активізувати учбовий процес,
спонукати студентів до творчої участі у ньому. Ціллю АМН є забезпечення розвитку
та саморозвитку особистості студента на основі виявлення його індивідуальних
особливостей та здібностей. Такі методи навчання дозволяють розвивати мислення,
сприяють задіянню навчаємих у рішення проблем, максимально приближених до
професійних; не тільки розширюють та поглиблюють професійні знання, але й
одночасно розвивають практичні вміння. При використанні активних методів
навчання викладач та студенти співпрацюють один з одним під час занять, таким
чином студенти перетворюються із пасивних слухачів, що підкоряються директивам
викладача, до активних учасників навчального процесу.
Найбільш розвитою формою активних методів навчання є методи
інтерактивні, тобто такі, що характеризуються широкою взаємодією не тільки
студентів і викладача, а і студентів між собою. Використання таких навчальних
технологій дозволяє задіяти всіх студентів в активну роботу, забезпечити кожному
посильну участь у вирішенні проблем. Якщо у традиційній системі навчання
основними и найбільш компетентними джерелами знань виступали викладач та
підручник , то у новій парадигмі викладач выступає у ролі організатора самостійної
пізнавальної діяльності студентів, компетентным консультантом та помічником,
знання ж отримуються у результаті самостійної пізнавальної активної діяльності.
Таким чином у студентів формуються комунікативні навички, здібність до
співпраці та взаємодії, розвивається критичне мислення, що є необхідним для їхньої
майбутньої професійної діяльності. Головним стає не тільки засвоєння іноземної
мови як предмету, а формування аналітичних дослідницьких умінь, комунікативних
навичок, умінь аналізувати ситуацію, планувати стратегію, приймати оптимальні
рішення.
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ЗАСОБИ НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
У ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ
Гольберт М.З. (Харків)
Традиційно спілкування вважалося базовою категорією соціальної психології
й визначалося як взаємодія двох чи більше людей з метою обміну пізнавальною,
емоційно-оціньоючою та іншою інформацією. Наприкінці 60-х – на початку 70-х
років ХХ століття на межі соціальної й педагогічної психології з'явилося поняття
"педагогічне спілкування", яке стало використовуватися психологами й педагогами.
Зрозуміло, що педагогічне спілкування як феномен навчально-виховного процесу
існує стільки, скільки існує школа як соціальний інститут навчання й виховання
людей. Усюди, де хоча б одна людина починає взаємодіяти з іншою, як учитель з
учнями або вихователь з вихованцями, там обов'язково виникають проблеми
педагогічного спілкування. Проте поняття "педагогічне спілкування", "професійнопедагогічне спілкування" стали предметом спеціальних науково-педагогічних
досліджень порівняно недавно – на межі 70-80-х років ХХ століття[3].
Педагогічна майстерність учителя здебільшого базується на мистецтві
спілкування. Спілкування – це зв'язок між людьми, який призводить до виникнення
психічного контакту, що проявляється в обміні інформації, взаємовпливі,
взаємопереживанні та взаєморозумінні. Специфіка педагогічного спілкування в
тому, що під час його реалізації здійснюється комплексний вплив педагога на учня
таким чином, щоб забезпечити ефективне навчання, виховання і розвиток нової
особистості. Через спілкування відбувається трансляція досвіду поколінь новому
поколінню[1]. Розуміючи важливість та значимість використання невербальних
засобів вчитель суттєво підвищує ефективність навчального процесу, сприяє його
регуляції та уникає комунікативних труднощів.
Як вербальні, так і невербальні засоби спілкування можуть або підсилювати,
або послаблювати взаємодію. Тому бажано вміти читати та розпізнавати
невербальні сигнали, які мимовільно передаються нам, або яку мі передаємо іншим.
Це означає те, що співрозмовник може говорити щось одне, а його невербальні
засоби свідчать нам зовсім про інше.
Встановлено також, що у формуванні здібності до інтерпретації невербальної
поведінки людини важливе значення має врахування етапів її розвитку. На першому
етапі розвитку людина розпізнає окремі елементи поведінки інших на основі жестів
і міміки, трактує лише окремі їхні дії. Розвиваючи свої здібності до розшифрування
невербальної поведінки інших, людина навчається сприймати комплекс відповідних
засобів з урахуванням конкретного контексту. Вона не лише розпізнає стан
партнерів по спілкуванню, а й правильно оцінює їхнє ставлення одне до одного. З
часом людина навчається не лише адекватно аналізувати невербальну поведінку, а й
використовувати жести, міміку, пантоміміку як засоби регуляції відносин з іншими [2].
Отже, знання та розуміння засобів невербальної комунікації дозволить
точніше визначати позицію співбесідника, краще його зрозуміти, встановити
контакт, дозволить передбачити, яке враження справило на нього спілкування та
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попередить про те, чи слід змінювати свою поведінку для досягнення того або
іншого результату.
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MISTAKES MAKE PERFECT: WHEN AND HOW TO USE THE
COMMUNICATIVE METHOD
Granger W. (Birmingham, USA; Luhansk, Ukraine)
Students should make mistakes. A student of any age, from any background, should
be encouraged to use a foreign language in a number of situations, make errors in grammar
or pronunciation, and learn from those mistakes to improve speech in the future. Perhaps
the most intrinsic way of promoting this trial and error type instruction is through the
communicative method. Although obvious, we sometimes have to remind ourselves of the
most basic reason for language, communication – the ability to relay a thought, idea or
request. However, for all the debate and enthusiasm the communicative method has
brought EFL instruction in the past few decades, we should remain critical and question
how to use this method effectively.
As educators, we sometimes place too much emphasis on accuracy. We often forget
that mistakes aren’t just red marks, sub-par errors that should be condemned, but also
signs that we have room to improve. No student is perfect, and, often times, even the
teacher is still learning. The communicative method (CM) is unique in its treatment of
mistakes. When using the CM, teachers should pay attention not only to how they correct
errors in student’s speech, but also how much they emphasize accuracy. The CM should
encourage fluent speech and expressing meaning rather than accuracy. Instructors should
often forgo correcting mistakes in favor of allowing a student to continue speaking.
According to Krashen’s affective filter hypothesis, when a student is corrected during
speech, he or she will often raise the affective filter, become anxious, or lose the ability to
successfully express ideas. This is part of the reason Krashen believes individuals acquire
the structure and grammar rules of a first language so quickly, as they are not hindered by
the correction of others [1].
Rather than making corrections during speech, a teacher should give suggestions
discretely: either after the student has expressed his or her thought, or by the instructor
simply correctly repeating the sentence again after the student has finished speaking. The
instructor should act as a source of support, “not evaluating the student’s contribution but
commenting on it and subtly helping the learner construct what he [or she] wants to say”
[2, p. 57] The focus of the CM is meaning, and students must be given opportunities to
speak without fear or hesitance that they might make an error in their usage. These
opportunities are given in order to increase fluency and raise confidence, making the
student more likely to speak in real-world situations.
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Although the CM encourages speech, there are times when corrections, and even
native language instruction, are necessary. When learning another language, we naturally
tend to take the rules and semantics from our first language and try to fit these guidelines
into the second language. In the instance of a negative transfer of rules from one language
to the other, it may be necessary for students to receive explanation in their native
language. Once aware of these common mistakes, students will be more aware of such
discrepancies, able to understand these problems, and more apt to avoiding mistakes in the
future [3, p. 16]. There is also the dangerous situation that a mistake, if repeated often,
will be learned and may “seriously affect the communicative purposes. This kind of
practice may lead to fossilization of learner’s errors” [3, p. 17]. Common mistakes should
be corrected before students learn and internalize these errors.
Perhaps the main reason the CM has become so popular is the extent to which it can
mirror real-life situations, natural speech without scripts or pre-planned phrases. Although
set phrases might be appropriate for students in the first few lessons learning a new
language, they should strive for practice that allows them to be creative with the language,
morphing it to fit their needs for expression in any situation. Students should remain
flexible, prepared to use a language in everyday settings. When students are presented
with speaking situations they cannot prepare for (situations present in CM activities) there
is a better chance they will develop an automated use of that language [4]. Herein lies the
crux of the CM – preparing students to respond in any situation when speaking with a
native speaker, reading a variety of texts, or writing a composition in another language.
Just as in normal life, language is spontaneous and speakers respond appropriately with
each other. As Rivera concludes, for “oral communication to be authentic there need to be
a considerable degree of spontaneity and a true exchange of meaning to which the
interacting parties are oriented and in which they are interested” [2, p. 59]. Authentic
material must be spontaneous and meaningful, and these criteria are crucial when
introducing the CM into the classroom.
There are definitely some setbacks that accompany the communicative method.
First, it is easy for a native speaker to laud the advantages of the CM, as he or she has the
language skills to respond to any questions a student might ask. In the case of an
instructor teaching English as a non-native language, the CM might be as beneficial a
learning opportunity for the teacher as it is to the student. Also, with new technologies
such as Skype’s educational components and native speakers working in foreign countries,
there are an increasing amount of opportunities for EFL learners and teachers to speak
with native-speakers.
Secondly, many teachers dismiss the CM for its inability to deliver affective
grammar instruction to students. While some students might learn grammar structure and
syntax rules through conversation, there are some benefits to the more tradition grammartranslation method of teaching. Chuan tested two university groups over the course of a
semester: one receiving the traditional grammar-translation method of instruction, and the
other being taught in the CM method. At the conclusion of the semester, Chuan
discovered that, “learners with the Grammar Translation Method… made more progress in
grammar learning than those who used the Communicative Approach” [3, p. 21] Although
the CM may better prepare students for authentic situations, the grammar-translation
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method proved more affective in teaching grammar rules, the blue print that holds the
words of a language together.
As an American EFL teacher in Ukraine, I’ve noticed two kinds of students in my
classrooms. The first category is the outspoken, confident speaker who is always quick to
answer a question in class, unafraid of any problems in pronunciation, grammar or diction.
I don’t worry about that student. It’s the other student, the quiet and reserved student,
sometimes afraid of his or her own voice, which I often worry about. It’s often difficult to
assess a student’s progress in learning a foreign language when he or she rarely speaks. In
classes, they may pass tests and slide through their English courses without much trouble,
but without practice using their second language for a variety of purposes, they will lose
their grasp on English. In order to give students a confidant grasp of English they should
be exposed to authentic situations and be ready to spontaneously use their English skills
through the methods espoused in the CM method.
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Communicative Language Teaching Approach in EFL Context / R. Congman // Journal of
Education and Practice. – 3.12. – 2012. P. 28–35.
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
У СТУДЕНТІВ
Гридасова О.І. (Харків)
Останні роки ХХ та початок ХХІ століть ознаменувалися значними змінами у
соціально-економічному розвитку України, у тому числі в її освітній сфері. Значно
активізувалися міжнародні зв’язки нашої держави, посилився її авторитет у
світовому і європейському просторі. Все це стало передумовою для вагомих
трансформаційних процесів, які відбуваються у вітчизняній освітній галузі.
Особливе місце серед них належить змінам у сфері навчання іноземних мов, зокрема
оновленню та переосмисленню цілей навчання [2].
Професійне міжнародне спілкування, можливості стажування за кордоном
обумовлюють необхідність більш повного використання можливостей іноземної
мови у професійній підготовці майбутніх фахівців у різних галузях життєдіяльності.
Фахівець у будь-якій сфері діяльності має володіти іноземною мовою на такому
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рівні, який дозволив би ефективно здійснювати спілкування з іноземними
партнерами як в усній, так і в письмовій формі [4].
Навчання іноземній мові, повинно відбуватися у межах особистісноорієнтованого, комунікативно спрямованого і професійно-діяльнісного підходів у
системі мовної професійно орієнтованої підготовки студентів за умови
впровадження в освітній процес інноваційних освітніх технологій навчання
іноземній мові, які орієнтовані на професійну сферу і забезпечують чіткі критерії
оцінювання мовної компетенції.
Комунікативна компетенція і є однією з таких компетенцій, і визначають її як
інтегративний особистісний ресурс, що забезпечує успішність комунікативної
діяльності [3], а також як здатність людини до спілкування в одному або деяких
видах мовленнєвої діяльності, яка являє собою набуту у процесі природної
комунікації або спеціально організованого навчання особливу якість мовної
особистості [1].
Розвиток комунікативної компетенції залежить від соціокультурних і
соціолінгвістичних знань, умінь і навичок, які забезпечують входження особистості
в інший соціум і сприяють її соціалізації в новому для неї суспільстві [3].
Комунікативна компетенція інтегрована за своїм змістом і складається з трьох
основних видів компетенцій: мовленнєвої, мовної та соціокультурної [4].
Мовленнєва компетенція визначається як сукупність таких мовленнєвих умінь
студентів: здійснювати усне спілкування в типових ситуаціях навчально-трудової,
побутової та культурної сфер спілкування; розуміти на слух основний зміст
автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів та видів з
різним ступенем розуміння їх змісту; фіксувати та передавати письмово необхідну
інформацію [3].
На думку багатьох сучасних дослідників, важливим нині є вміння не тільки
оперувати знаннями, а й бути готовим змінюватися і пристосовуватися до нових
потреб ринку праці, управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати
рішення, навчатись протягом життя.
Формування комунікативної компетенції у студентів здійснюється різними
засобами, зокрема засобами ігрової діяльності. Адекватна реалізація рольової
поведінки є важливою складовою формування комунікативної компетенції.
На теперішній час поряд з традиційними методами навчання широко
поширені ігрові прийоми навчання іноземній мові. Одним з таких способів є
рольова гра. Рольова гра – простий і природний спосіб пізнання людиною
навколишньої дійсності, найбільш доступний шлях до оволодіння знаннями,
уміннями, навичками. Гра є одним із сильних мотивів оволодіння студентами
іноземної мови.
Ефективність навчання обумовлена, в першу чергу, зростанням рівня
мотивації, підвищенням інтересу до предмета, адже рольова гра являє собою
відтворення її учасниками реальної практичної діяльності людей, створює умови
реального спілкування. За допомогою рольової гри викладач може розвивати усі
види мовленнєвої діяльності студентів. Рольова гра сприяє тому, що мовлення
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студентів стає змістовнішім, більш аргументованим, складнішим за структурою
мовного та мовленнєвого матеріалу.
ЛІТЕРАТУРА:
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МЕТАФОРИЗАЦІЯ ЕСТЕТИЧНОГО КОНЦЕПТУ ВРОДА:
ЛІНГВОДИДАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
Довганюк Е. В. (Харків)
Проблематика когнітивної лінгвістики сьогодення переважним чином
охоплює специфіку процесів концептуалізації та категоризації у реконструюванні
концептуальної та мовної картин світу [3]. У сучасній лінгвоконцептології та
лінгвокультурології значна увага приділяється концептам емоційного та етичного
характеру (М.М.Болдирєв, В.З. Дем’янков, О.І. Морозова, Ю.Ю. Шамаєва,
A. Wiezbicka та ін.), бо саме в них унаочнено результати процесів світосприйняття,
концептуалізації та категоризації дійсності мовною особистістю [2], але вивчення
концептів такого роду, зокрема концепту врода (КВ) з лінгводидактичною метою до
нещодавнього часу не набуло широкого розповсюдження.
Розуміння/відповідна концептуалізація краси при навчанні іноземній мові має
велике значення при формуванні, корегуванні та розвиненні мовної особистості, що
вивчає іноземну мову як віддзеркалення іноземної лінгвокультури. У цьому зв’язку
зазначимо, що КВ розглядається нами як системне багатовимірне ідеалізоване
телеономне утворення, функціонуюче в певному культурному просторі, що має
потенціал міжкультурної трансляції, спираючись на поняттєву основу, закріплену в
значенні певного знаку, якому притаманна цілісність смислової наповненності [1, с.
28]. Інструментом дослідження специфіки способів об’єктивації КВ у контексті
викладання англійської мови є метафора краси як засіб переосмислення значення
вербалізатора досліджуваного концепту з опорою на схожість.
Оскільки проблема засвоєння нової лексики завжди викликає різноманітні
труднощі у студентів, ми пропонуємо застосування так званого лінгводидактичного
симбіозу двох парадигм як ефективний метод при вивченні нових лексичних
одиниць, який базується на індивідуальній мисленнєвій репрезентації картини світу
та асоціативному мисленні етносемантичної особистості, а саме виявлення
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різноманітних способів вербалізації КВ, що мають стійку метафоричну асоціацію із
ключовим іменем центрального концепту, на заняттях з мовленнєвої практики
англійської мови зі студентами 4 курсу (тема «Men and women») (Рис.1) Наведені
нижче вербалізовані концептуальні метафори є результатом розробленої нами
асоціативної гри, в якій метафора виступає засобом мислення, завдяки чому в
свідомості мовця відбиваються та укорінюються нові іншомовні лексичні елементи,
що позитивно впливає як на процес навчання іноземній мові, так і на розвинення
навичок ефективної міжкультурної комунікації англійською.
Рис. 1. Система способів асоціативно-метафоричної репрезентації концепту ВРОДА
(BEAUTY): лінгводидактичний аспект
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Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що, враховуючи обмежену кількість
годин, впровадження даного методу сприяє кращому засвоєнню навчального
матеріалу, привчає студентів до самостійності мислення. Подальшою перспективою
вбачаємо застосування асоціативної гри на заняттях з мовленнєвої практики
англійської мови зі студентами 3 курсу (тема «Music. Theatre. Cinema»).
ЛІТЕРАТУРА:
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МЕТОДИЧНА МОДЕЛЬ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Довгополова Я.В. (Харків)
Входження України до єдиного європейського освітнього простору є
пріоритетним завданням як для системи вищої освіти в цілому, так і для кожного
вищого навчального закладу зокрема. Згідно з новими концепціями освітнього
процесу у вищій школі основними є тенденції оцінювання навчальних досягнень
студентів за допомогою тестів.
На нашу думку, тести не є ідеальним засобом оцінювання знань. Відомі й їхні
недоліки: можливість угадування правильної відповіді, відносна складність
створення якісного тесту, помилки педагогічних вимірів, недоліки психологічного
характеру (стандартизація мислення без урахування розвитку особистості), значна
затрата часу викладачів на складання тестів, об’ємність процесу, необхідність
високої кваліфікації викладачів, які розробляють тести.
Результативність тестового контролю знань студентів залежить від
дотримання психолого-педагогічних вимог щодо його застосування: необхідне
поступове впровадження тестового контролю, що дасть змогу психологічно
підготувати студентів до нього; розпочинати слід із простих тестів, а через деякий
час запроваджувати більш складні; необхідно дотримуватись організаційної чіткості
в проведенні тестового контролю (визначення часу для виконання завдання,
пояснення викладачем умов виконання тестових завдань); обов’язковий аналіз
результатів тестування.
Розроблена методична модель тестового контролю знань студентів включає
три етапи: проектування тесту, розробку тестових завдань та структури тесту, його
адміністрування.
1. Проектування тесту передбачає формулювання цілей; опис галузі
застосування іноземної мови; визначення типів тестових завдань для включення в
тест; складання плану оцінки характеристик ефективності тесту.
2. Розробка тестових завдань та структури тесту здійснюється шляхом
описання специфікацій тестових завдань, що включені до тесту; визначення
розподілу часу, відведеного на виконання частин тесту і тестових завдань; надання
інструкцій щодо їхнього виконання; представлення методу оцінювання відповідей
та структури тесту, якою визначається кількість частин тесту і тестових завдань у
кожній частині, їх підпорядкованість за складністю, послідовність розташування
тестових завдань, відносна важливість кожної частини тесту в залежності від цілей.
На цьому ж етапі проводиться апробація окремих типів тестових завдань з метою
попереднього визначення їх якості у плані доцільності включення в тест, який
розробляється.
3. Адміністрування тесту, що включає підготовку місця тестування та
персоналу, пілотне тестування, збір інформації про характеристики ефективності, її
аналіз, основне тестування.
Для того, щоб мінімізувати недоліки тестового контролю, слід дотримуватися
принципів створення тестових завдань, серед яких провідними є такі:
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1. В умові тесту має міститися чітко сформульоване завдання для тестованого.
2. Усі варіанти відповідей повинні стосуватися однієї теми, категорії тощо.
3. Усі дистрактори (неправильні варіанти відповідей) мають бути вірогідними.
4. Інформація, що міститься в одному тестовому завданні, не повинна давати
відповіді на інше тестове завдання.
5. Умову бажано формулювати позитивно.
6. Слід уникати підказок на зразок: граматична невідповідність між умовою та
варіантами відповідей; повтор у правильній відповіді слів з умови; найдовша
правильна відповідь; найдетальніша правильна відповідь.
Отже, тестовий контроль може використовуватись для актуалізації знань
студентів, встановлення рівнів успішності академічних груп та окремих студентів,
аналізу різних форм і методів навчання, підсумкового оцінювання. Проте, слід
пам’ятати, що тестовий контроль повинен зумовлюватися передусім особливостями
навчального предмету і особливостями самих студентів. Тому необхідно поступово
готувати студентів до такої форми контролю.
МЕТОДИКА РОБОТИ З ПОДКАСТАМИ
У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Дудоладова А.В. (Харків)
Інформаційні процеси в сучасному світі все більше впливають на систему
освіти загалом та на процес викладання іноземних мов зокрема. Інтернет-технології
сьогодні виступають додатковим джерелом для навчання та виховання, підвищення
мотивації, зацікавленості у вивченні мов.
Широке використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в
освіті полегшує навчально-виховний процес, дозволяє студентові швидше
адаптуватися до умов оточуючого світу, що постійно змінюються. Нові ресурси
Інтернет, наприклад подкастинг, відкривають можливості для більш ефективного
засвоєння іноземної мови.
Розвиток здатності до сприйняття іншомовного мовлення є одним із завдань
навчання іноземної мови. Оптимальним рішенням цієї проблеми може виступати
використання подкастів, розміщених в Інтернеті. За умови самостійної роботи з
такими Інтернет-ресурсами студенти розвивають свою здатність сприймати
інформацію іноземною мовою та опиняються в аутентичному мовному середовищі.
Термін «подкаст» походить від поєднання двох англійських слів «iPod» та
«broadcast» та є звуковим чи відеофайлом, що зберігається у мережі Інтернет з
метою ознайомлення. Подкасти відрізняються перевагами як мережі Інтернет, так і
радіо або телебачення. Друковані видання газет чи журналів сьогодні майже
обов’язково дублюються у форматі Інтернет-подкасту.
Серед переваг використання подкастів у викладанні іноземної мови можна
виділити наступні:
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- можливість роботи з аутентичною, завжди новою інформацією іноземною
мовою для вдосконалення роботи з різними видами мовленнєвої діяльності;
- стимулювання самостійної роботи студентів у позааудиторний час;
- сприяння міжкультурної взаємодії у мережі Інтернет;
- занурення у реальне спілкування носіїв мови, знайомство з їх індивідуальними
особливостями: від тембру голосу до акценту;
- підвищення мотивації до оволодіння іноземною мовою та ін.
Подкасти зазвичай поділяються на аутентичні та освітні. Якщо перші
виконують переважно інформативну та ілюстративну функції, то діапазон роботи з
другими набагато ширший. Освітні подкасти створюються носіями мови,
викладачами та самими студентами. Так, робота над створенням власного подкасту
– це теж вид навчальної діяльності.
Слід зауважити, що подкасти не можуть стати повноцінною заміною
аудиторних занять з іноземної мови, а лише виступають доповненням при роботі
над аспектом «Аудіювання» та «Фонетика», пропонуючи автентичний мовний
матеріал.
ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ
КОГНІТИВНО-ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ
Дудоладова О.В., Шамаєва Ю.Ю. (Харків)
У річищі лінгводидактики ХХІ століття іноземна мова з огляду на її
колосальний потенціал може і повинна виступати не стільки об’єктом, скільки
потужним засобом пізнання, формування та розвинення лінгвокогнітивних
механізмів, емоційної сфери, вдосконалення мовної особистості та підвищення рівня
її загальної культури. Саме завдяки іноземній мові як академічній дисципліні
можуть бути надані та засвоєні ті знання, досвід, цінності та схильності, які будуть
основою формування викладачем у тих, хто навчається, компетенцій, життєво
необхідних людині сьогодення.
Радою Європи виокремлюються п’ять груп ключових компетенцій, що
визначають ефективну соціалізацію індивіда у сучасному світі: 1) соціальнополітичні, пов’язані зі здібністю свідомо брати
на себе відповідальність;
2) соціокультурні, що забезпечують здібність до гармонійного життя у
полікультурному суспільстві, включаючи розуміння та прийняття різних
лінгвокультур та релігій; 3) комунікативні, що охоплюють володіння навичками
усної та письмової комунікації на декількох мовах і які є настільки значущими на
даному етапі, що тим, хто не має таких компетенцій, загрожує ризик
неспроможності реалізувати себе з точки зору професійної визначеності або
безробіття; 4) інформаційні як володіння новими технологіями отримання
інформації, вміння критично аналізувати інформацію та рекламу, яка надходить
через ЗМІ; 5) психоенергетичні, сукупність яких становить підґрунтя емоційного
інтелекту як здібності вітального статусу [2]; 6) академічно-освітні, що реалізують
56

здібність та бажання щодо навчання протягом усього життя як запоруку
безперервного розвинення мовної особистості.
Сучасну освіту, у тому числі й мовну, необхідно будувати таким чином, щоб
вищезазначені компетенції стали інваріантним мовленнєво-мисленнєвим ядром змісту
навчання, невід’ємним складником образу світу сучасної етносемантичної особистості. З
цієї точки зору іноземна мова за допомогою викладачів має унікальний потенціал для
створення, збагачення образу світу тих, хто її вивчає, і може виконати
компенсаторну роль, яка забезпечує спроможність людини заповнити
інтелектуально-емоційні ніші у своїй освіті. Саме тому при розробці змісту навчання
іноземній мові необхідно враховувати актуальні і майбутні потреби тих, хто навчається,
«створюючи зону випереджуючого, полідискурсивного розвинення» [3, с. 251] ,
находити такі інваріанти, які б через певні вміння розвивали б когнітивно-емоційний та
соціокультурний потенціал мовної особистості, стабілізуючи навички перенесення
засвоєних знань та стратегій на всіх трьох рівнях, що виділяються сучасною
педагогічною психологією [1].
Для реалізації цієї мети найдоцільнішим та найефективнішим в емпіричних
термінах вбачається когнітивний принцип навчання іноземній мові в органічному
поєднанні з комунікативним та особистісним як психологічне та дидактичне
підґрунтя проактивного навчання іноземній мові. Це, вочевидь, пояснюється тим,
що такі лінгводидактичні принципи є укоріненими у провідних характеристиках
мови, які зумовлюють її призначення в життєдіяльності індивіда, забезпечуючи
соціальні, особистісні та інтелектуальні функції людини. Отже, когнітивне навчання
іноземній мові гарантовано уможливлює розширення, корегування та створення
нових вимірів в існуючому лінгвокультурному та когнітивно-емоційному просторі
особистості на основі колективного когнітивного простору того соціуму, мова якого
вивчається.
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АВТОНОМНОЕ АУДИРОВАНИЕ
В СОВРЕМЕННОМ ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Дудушкина С.В. (Москва)
Справедливо обоснованная психологами и методистами органичная связь
аудирования и говорения многие годы оставляла развитие обучения аудированию в
тени обучения говорению. Даже в настоящее время, спустя десятилетия, в практике
обучения иностранному языку (ИЯ) эта взаимосвязь является одной из главных
причин недостаточного развития аудирования на практике.
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Неоднозначному отношению к данному аспекту овладения иноязычным
общением способствовал и разветвленный путь истории подходов к обучению
аудированию как виду речевой деятельности. При анализе основных методов и
подходов в обучения ИЯ, ставших наследием XX века, становится очевидно, что
смысловому пониманию звучащих текстов в истории развития методики обучения
ИЯ уделялось немалое внимание. Более того, роль способности к восприятию на
слух и пониманию иноязычной информации во все времена являлась чрезвычайно
значимой в контексте обучения иноязычному общению.
На современном этапе развития методической науки, связанном с
приоритетом коммуникативного и культуроориентированных подходов, слуховая
способность обучающегося продолжает рассматриваться как основа для овладения
иностранным языком, при этом подчеркивается ее первичность по сравнению с
другими иноязычными способностями. На сегодня не подлежит сомнению тот факт,
что овладение способностью к восприятию на слух обеспечивает формирование
коммуникативной
компетенции
и
ее
составляющих:
лингвистической,
социокультурной, социолингвистической и др.
Одновременно с традиционным признанием роли и значимости аудирования
наблюдается определенного рода смена (в сторону значительного увеличения,
расширения диапазона) функциональных возможностей данного вида речевой
деятельности, в частности в области обеспечения все возрастающей учебной
автономии студентов.
Изменение требований ФГОС, связанных с профессионально значимым
устным взаимодействием на межкультурном уровне, диктует приоритет
самостоятельной/автономной деятельности студента, в основе которого лежит
генеральная ориентированность учебного процесса на личность обучающегося. В
области иноязычного образования этому способствуют все возрастающие
возможности непосредственного общения с носителями иностранных языков
(развитие средств массовой и телекоммуникационной коммуникации, доступность
поездок и учебы за границей).
Принцип автономии/автономности (Н.Д. Гальскова, Н.Ф. Коряковцева, Е.Н.
Соловова) базируется на ответственности и свободе выбора обучающегося в
самостоятельном целеполагании и целеосуществлении в процессе обучения ИЯ.
Реализация данного принципа в обучении аудированию продиктована
необходимостью ускорения формирования способности к восприятию на слух и
пониманию иноязычной речи в условиях двухуровневого профессионального
образования, а также повышением эффективности и качества этого процесса.
Соблюдая традиционность в рассмотрении процесса повышения эффективности
обучения аудированию во взаимодействии с путями преодоления соответствующих
трудностей, могут быть выделены три типа трудностей:
 трудности лингвистического характера, связанные с особенностями звучащих
иноязычных текстов;
 трудности экстралингвистического характера, связанные со специфичностью
иноязычной картины мира, со способами вербализации национальных
культурных объектов;
58

 трудности психологического характера, связанные с индивидуальными
понятиями и концептами говорящего.
Решение проблемы вышеперечисленных трудностей необходимо рассматривать
в тесной взаимосвязи с личностными качествами обучающегося как автономного
субъекта учебной деятельности, как аудитора, готового и способного к их
преодолению.
ПРОБЛЕМА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ РОЗУМІННЯ
НЕВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНИХ
АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТВОРАХ
Дука М.В. (Київ)
Одним із ключових завдань методики викладання іноземних мов є
формування в суб’єкта навчання міжкультурної комунікативної компетенції, яка
базується на знаннях і вміннях щодо реалізації міжкультурного спілкування.
Відомо, що комунікативне спілкування забезпечується як вербальними, так і
невербальними компонентами комунікації. Отже, ефективним може вважатися лише
таке спілкування, учасники якого здатні інтерпретувати невербальні засоби
комунікації, котрі є носіями значного обсягу інформації про співрозмовника.
Невербальні засоби комунікації (НЗК), до яких належать жести, міміка,
пантоміміка, зміни особистого простору, дистанції, голосові варіації, а також
ситуативні деталі статичного характеру, такі як одяг, стиль зачіски, аксесуари,
прикраси, татуювання та інше, є компонентами, які обов’язково мають бути
врахованими під час інтерпретації художнього твору [2, с.25; 4, с.7].
Загальновідомо, що художній текст є комунікативною одиницею, яка
розташована в так званій „системі координат” „ЩО? ДЕ? КОЛИ”, у котрій Людина
– герой, персонаж займає головну позицію. Усе, що відбувається в тексті,
втілюється за допомогою найповнішої його (героя) характеризації [3, с. 78]. Отже,
якісна інтерпретація характеристик і вчинків героя літературного твору сприяє не
тільки розумінню особистості самого персонажа, але й щонайповнішому розкриттю
загальної ідеї твору.
Автори творів, створюючи своїх персонажів, відображають найяскравіші
моменти їхнього буття. Поняття „персонаж ” є збірною назвою тієї сукупності
засобів зображення, завдяки яким окреслюється конкретно-чуттєва даність, образ
дійової особи, створюваний її портретом, костюмом, мовою, вчинками,
характеристиками з боку інших персонажів, котрі ведуть оповідь [1, с. 143].
У літературі НЗК зустрічаються в діалогах, які відбуваються між
персонажами, а також у ті моменти, коли автор твору здійснює опис їхньої
зовнішності та поведінкових особливостей. Основним призначенням НЗК у творі є
створення образу героя, його статичного або динамічного (психологічного)
портрета. Крім того, НЗК слугують додатковим джерелом інформації щодо
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соціального статусу комуніканта, фізіологічних особливостей, а також про
міжособистісні стосунки учасників процесу спілкування.
Отже, серед функції, які виконують НЗК у творі художньої літератури,
виділимо функції вираження емоцій; вираження міжособистісних стосунків;
супроводження мовлення; заміщення мовлення; відображення особистості
(фізичного стану, соціального стану тощо) та ритуальну [2, с.9-10].
На відміну від ролі невербального коду в реальному житті, НЗК у письмовому
творі є особливо важливими, адже вони є „вплетеними ” у загальний задум
письменника. Таким чином, художній текст постійно апелює до необхідності
формування в майбутніх філологів уміння розуміти невербальні засоби комунікації,
неволодіння яким може призводити до комунікативних збоїв і невдач.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА
НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Житницька А.А., Матвійчук О.М. (Харків)
Професійна спрямованість має бути головною характерною рисою начання
іноземної мови на факультетах та у ВНЗ немовного профілю, бо вона ґрунтується
на врахуванні потреб майбутніх фахівців в опануванні іноземної мови, які
диктуються особливостями спеціальності.
Методика викладання іноземних мов завжди чутливо реагувала на соціальноекономічні та соціокультурні зміни у суспільстві. Кожен із відомих методів
викладання іноземної мови свого часу вважався новаторським, але трансформації у
суспільстві та науково-технічний прогрес змінювали соціальне замовлення щодо
якості підготовки фахівців, змінюючи тим самим методику навчання студентів.
Сьогодні визначальною тенденцією у викладанні іноземних мов методисти
називають
реалізацію
комунікативного
підходу. Комунікативний підхід
передбачає навчання спілкування та формування здатності до міжкультурної
взаємодії. Комунікативно-орієнтоване навчання потребує формування у студентів
комунікативної компетенції, яка вважається сформованою, якщо майбутній фахівець
використовує іноземну мову, щоб самостійно отримувати й розширювати свої
знання і досвід. Саме формування комунікативної компетенції є першочерговою
метою вивчення іноземної мови у вищому навчальному закладі [1].
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Щодо сучасних методів викладання іноземних мов у немовних ВНЗ, слід
зазначити, що спостерігається усвідомлення викладачами і методистами переваг
інтерактивних методик викладання, де студент є не простим слухачем, а
активним творцем процесу навчання, здатним до взаємодії та активного
спілкування. Саме інтерактивні технології, у яких закладено потенціал розвитку,
створюють необхідні передумови для формування мовленнєвої компетенції
студентів, здатності критично мислити, приймати колективні та індивідуальні
рішення, вдосконалювати професійну та загальну культуру спілкування. У процесі
реалізації інтерактивного методу на практичних заняттях з іноземної мови
професійного спрямування необхідно пам’ятати, що його базовим принципом є
принцип колективної взаємодії, згідно з яким досягнення студентами
комунікативних цілей відбувається через професійну та соціально-інтерактивну
діяльність: дискусії та обговорення, діалоги та рольові ігри, імітації, імпровізації,
дебати. Інтерактивна діяльність поєднує співробітництво мовленнєвих партнерів
та керованість процесом навчання з боку викладача. Така діяльність, що
забезпечує позитивний вплив колективу на особистість кожного студента та
формує сприятливі взаємовідносини у навчальній групі, відповідає особистісноорієнтованому підходу до навчання та узгоджується з загальноєвропейськими
рекомендація ми щодо демократизації та гуманізації навчального процесу [2].
На сучасному етапі реалізація інноваційних підходів до викладання
іноземної мови професійного спрямування неможлива без проблемного підходу.
Головною метою такого підходу є створення проблемних ситуацій. Розвиток
творчої, професійної та пізнавальної діяльності студентів буде успішним, якщо
викладач залучатиме їх до обґрунтування власної точки зору щодо певної
проблеми, яка стає предметом дослідження. Пізнавальна діяльність студентів при
цьому включатиме етапи пошуку, аналізу та вирішення, що вимагатиме
актуалізації знань і вмінь. Проблемний підхід стимулює таку діяльність студентів,
як ведення дискусії та розвиває творче мислення студентів, залучає їх до
дослідницької діяльності, формує пізнавальний інтерес і дослідницькі вміння.
Аналіз сучасних методичних особистісно орієнтованих підходів до виконання
іноземної мови у немовному ВНЗ свідчить про те, що однією з найбільш
поширених інноваційних технологій є метод проектів, який розглядають як цілісну
педагогічну систему. Основою цієї системи є побудова навчання на творчому
засвоєнні знань у процесі самостійної індивідуальної або групової діяльності для
виконання фахового завдання з обов’язковою презентацією результату.
Отже, вивчення вітчизняних і зарубіжних джерел, а також досвід практичної
діяльності дозволяють зробити висновок про те, що головними ознаками
викладання іноземної мови професійного спілкування у ВНЗ стають професійна
спрямованість та комунікативна орієнтованість навчання. Щодо методів та підходів
до викладання, переваги надаються інтерактивним технологіям, які сприяють
розвитку пізнавальної та творчої активності студентів, формуванню комунікативної,
мовленнєвої та міжкультурної компетенцій, створенню середовища, близького до
професійної сфери діяльності майбутніх фахівців.
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РЕФЛЕКСИВНІСТЬ ЯК УМОВА ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ
Зімовін О. І. (Харків)
В умовах прискорення та ускладнення світових процесів інформаційного
обміну проблема оволодіння мовою як засобом комунікації стає ще більш
актуальною. При цьому психологічне протиріччя полягає в тому, що оволодіння
іноземною мовою якісно відрізняється від оволодіння рідною. Другий процес має
значно більш спонтанний характер, він бере свій початок (за думкою
Л.С. Виготського) у взаємовідносинах, спілкуванні дитини з її батьками.
Оволодіння іноземною мовою стикається зазвичай із рядом труднощів,
наприклад вікових, оскільки психіка дитини у перші дні життя значно більш
пластична ніж через рік або вже у дошкільному віці, тим більше у зрілому!
Л.С. Виготський вважав, що перші три роки – половина психічного життя
особистості, саме тому, що у цей період розвиток йде найбільш стрімким темпом та
дитина засвоює досвід значно швидше. Відсутність будь яких відносин із носієм
мови також ускладнює цей процес. Отже, оволодіння іноземною мовою залежить від
постановки цілей того, хто нею оволодіває (суб’єкта навчання) та спеціальної
організації його навчальної діяльності, тобто вимагає його власної перетворюючої
активності. Все вищезазначене вказує на актуальність проблеми пошуку умов,
засобів та методів оволодіння іноземною мовою.
Об’єктом даної роботи є процес оволодіння іноземною мовою, а предметом –
рефлексивність як умова оволодіння іноземною мовою. Мета – визначення впливу
рефлексивності на процес оволодіння іноземною мовою.
Рефлексивність у психології вивчається у широкому колі напрямків:
діяльнісному (Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв); в контексті проблематики
психології мислення (В.В. Давидов, Ю.Н. Кулюткін); комунікативному підході
(В.С. Біблер, А. Ліпман); особистісному (Ф.Ю. Василюк, Т.Є. Самулевич);
генетичному (О.К. Дусавицький, С.Д. Максименко); системомиследіяльносному
(Г.П. Щедровицький, В.А. Лефевр); метакогнітивному (М. Келлер, М.А. Холодна).
Така багатовимірність феномену рефлексивності вказує на те, що вона являє
собою системну якість психіки. А.В. Карпов [2] вказує, що рефлексивність
забезпечує управління закономірностями за якими будується поведінка. Лише
маючи рефлексивність суб’єкт здатен «працювати» над власними засобами
комунікації та мислення (мовою). Вона забезпечує постановку цілей, визначення
напрямків та засобів самовдосконалення людини.
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Чим детермінується рефлексивність особистості? На думку Д.М. Узнадзе –
перешкодами у реалізації діяльності та задоволенні потреби. Саме тому так легко
навчатися рідній мові, від неї залежить задоволення потреб суб’єкта у соціумі. Коли
людина попадає у мовне середовище вона також стикається з труднощами і процес
оволодіння реалізується природно. Але як бути у тому випадку коли необхідно, щоб
іноземною мовою оволодів суб’єкт який не має контакту, відносин з носієм мови?
Треба все одно створювати проблемні умови які будуть стимулювати його
рефлексивність, наприклад через моделювання ситуацій (розмова у лікарні, в
аеропорті і т.д.), через пошук генетично вихідної посилки існування граматичних
конструкцій, через етимологічний аналіз слова і т.д. Ефективними засобами
стимулювання рефлексивності є ігровий тренінг, наприклад, у варіанті Є. В. Заїки
[1], та проблемне навчання Г.К. Середи [3].
Таким чином, рефлексивність завдає організуючого впливу на процес
оволодіння іноземною мовою, вмикаючись у нього на всіх етапах від усвідомлення
проблемної ситуації до оцінки власних досягнень у цьому процесі. Перспективи
подальшої наукової роботи полягають у розробці методів
активізації
рефлексивності у процесі оволодіння іноземною мовою.
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ПОНЯТТЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМАХ
ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА НІМЕЧЧИНИ
Золотарьова Г.М. (Харків)
Зміни, що відбуваються в державі і в українському суспільстві, а також
викликані ними гуманістичні та демократичні зрушення у світогляді, ідеології, науці
і культурі потребують перебудови всіх сфер соціокультурного життя суспільства,
запровадження нових педагогічних технологій у навчальний процес.
Досвід організації навчання переконує, що немає єдиного ідеального підходу
до визначення універсальних технологій навчання, але є широке розмаїття форм і
методів, моделей навчального процесу, що забезпечують ефективність освітнього
процесу в окремо взятих умовах. Зараз ведуться пошуки таких дидактичних підходів
і засобів, які б могли перетворити навчання в чіткий технологічно досконалий
процес з гарантованим результатом.
Крім того, сучасний стан розвитку системи вищої педагогічної освіти
засвідчує пильну увагу до розробки та впровадження новітніх освітніх програм і
технологій, що пов'язується з потребою суспільства модернізувати традиційну
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систему навчання, забезпечити, таким чином, професійно – педагогічну підготовку
студентів як конкурентоспроможних на сучасному ринку праці фахівців.
Вивчення науково - педагогічних джерел [1, 2, 3, 4] свідчать про те, що
навколо поняття «педагогічна технологія» у всьому світі все ще ведуться наукові
дискусії, що не дозволяють дати її однозначного визначення. Вітчизняні дослідники
характеризують педагогічну технологію як: системний метод (С. Гончаренко, І.
Прокопенко. В.Євдокимов); дидактичну систему (О. Савченко. Д. Чернілевский);
діяльність (В.Сластьонін, М. Горчакова-Сибірська); порядок, логічність,
послідовність (М.Кларін); конструювання, проектування навчального процесу
(І.Богданова. В.Воронов, О.Гохберг, В. Паламарчук); структуроване проектування
(В. Беспалько, І. Підласий); діяльний сценарій організації навчання (І. Смолюк).
Зарубіжними, зокрема німецькими вченими, технологія в освіті визначалась як
цілеспрямоване використання, у комплексі чи окремо, предметів, прийомів, засобів,
подій чи відносин для підвищення ефективності навчального процесу» (М. Вулман);
цілісний процес постановки мети, постійне поновлення навчальних планів і
програм, тестування альтернативних стратегій і навчальних матеріалів, оцінювання
педагогічних систем ( C. Сполдінг); міждисциплінарний конгломерат, що має
зв'язки (відносини) фактично з усіма аспектами освіти (П. Мітчелл); продукт
педагогічної діяльності (М. Вагеншайн); процес педагогічної діяльності (Х. Гаудіг);
використання різноманітних технічних засобів у процесі навчання, насамперед,
аудіовізуальних (Д. Клінберг, Х. Рот); система планування, здійснення та
оцінювання навчального процесу (Б. Отто, І. Шеллєр).
Таким чином, огляд результатів дослідження проблеми інноваційних
педагогічних технологій, які відносяться до наукового т практичного доробку
вітчизняних та зарубіжних вчених і педагогів-практиків, дозволяє стверджувати,
що, незважаючи на наявність наукових праць у галузі дослідження сутності,
структури, типології педагогічних технологій, існує необхідність додаткового
вивчення окремих аспектів впровадження інноваційних педагогічних технологій
в педагогічну систему вищої школи України та Німеччини.
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ВИКЛАДАННЯ УСНОГО АСПЕКТУ ЗГІДНО З
«ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИМИ РЕКОМЕНДАЦІЯМИ З МОВНОЇ ОСВІТИ»
Іваніга О.В. (Харків)
В рамках «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти» в
комунікативній методиці виділяються 3 рівня оволодіння іноземною мовою, а саме:
елементарний користувач (рівні А1 та А2), незалежний користувач (рівні В1 та В2),
а також просунутий користувач (С1 та С2). Згідно з учбовою програмою студенти
факультету МЕО (міжнародних економічних відносин) по закінченні навчання
мають оволодіти іноземною мовою на рівні В2. Якщо мова йдеться про усний
аспект, це означає, що студенти наприкінці навчання повинні мати такі базові
вміння:
- розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в ході
детальних обговорень, дебатів, офіційних доповідей, лекцій, бесід, що за темою
пов‘язані з навчанням та спеціальністю;
-реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу інформацію під час
детальних обговорень, дискусій, офіційних перемовин, лекцій, бесід, що пов‘язані з
навчанням та професією
-чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічному та
професійному житті (напр., в семінарах, дискусіях).[1]
Розвивати усі ці вміння ми повинні саме на заняттях з усного аспекту
англійської мови.
Так як викладання усного аспекту охоплює також навчання діалогічному та
монологічному мовленню, то в комунікативній методиці пропонується
використовувати наступні методичні прийоми: для діалогічного мовлення – це
спілкування в рамках певного контексту або ситуації, складання діалогу з
розрізнених реплік, покрокове складання діалогу та ін. Особливе місце в навчанні
діалогічному мовленню відводиться використанню ролевої гри, а також інтерв’ю,
техніки ведення дискусії та техніки оповідання.
Що ж стосується навчання монологічному мовленню,то воно в першу чергу
направлене на монолог в діалозі.
Педагогічний досвід та практика викладання іноземної мови в вузі підказує,
що комунікативними вправами, що є найбільш ефективними для формування та
вдосконалення комунікативних навичок студентів, можна назвати такі, як усний
виступ, мозковий штурм, повідомлення, звіт, дискусія, ролева гра та інші. Вони,
перш за все, передбачають непідготовлене мовлення, вимагають швидкості реакції
та правильності висловлювання, а також створюють умови, які максимально
наближені до дійсності.
При викладанні усного аспекту, на наш погляд, найбільш продуктивним та
корисним є вживання комунікативно-трінувальних вправ, тому що такі вправи не
тільки формують комунікативні навички, але й сприяють процесам пізнання у
студентів.
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Зразками таких комунікативно-трінувальніих вправ та завдань, які ми
икористовуємо на заняттях з англійської мови на 2 -4 курсах, є наступні види вправ:
- Вступні вправи, які допомагають викладачу виявити, наскільки
інформованість студентів що до теми, яка буде вивчатися та Їх знання базової
лексики. Це можуть бути вправи на Matching, коли студенти отримають список
слів, які необхідно знати, щоб обговорювати тему, та їх еквіваленти на українській
мові. У групах з більш високим рівнем володіння іноземною мовою студентам
можна запропонувати скласти Mind Map, працюючи в групах або парах. Така
лексична схема може також бути нарисована на дошці з участю всіх членів групи.
На цьому етапі можна також використовувати проблемні питання, які вводять
студентів до теми, що буде обговорюватись.
- На наступному етапі, коли студенти вже у певному ступені оволоділи
необхідною лексикою, прочитали тексти та попрацювали з ними, рекомендуються
такі вправи, як «Висловить свою думку, щодо прочитаного тексту. Знайдіть
аргументи «за» і «проти».
- На заключному етапі студентам пропонується зробити презентацію, взяти
інтерв’ю,виступити з доповіддю, прийняти участь у ролевій грі, організувати та
провести міні-конференцію з проблем, які обсуджувалися в рамках обговорення
теми. Такі комунікативні вправи є найбільш ефективними для формування та
вдосконалення комунікативних навичок студентів. Вони, перш за все, передбачають
непідготовлене мовлення,вимагають швидкості реакції та правильності
висловлювання, а також створюють умови, які максимально наближені до дійсності.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти:вивчення, викладання,
оцінювання./ Під ред. С.Ю. Ніколаєва.-К.:Ленвіт, 2003.-273 с.
ЖИЗНЕСОЗИДАЮЩАЯ КРЕАТИВНОСТЬ В ЛИНГВООБРАЗОВАНИИ
И ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ
Иванченко А.А. (Харьков)
Реалии современной жизни заставляют переосмыслить существующую
систему взглядов на социум и человека, созидающий смысл жизни которого
неразрывно связан с его духовно-нравственными основами. Но в
социоэкономической реальности бытия движение технократического прогресса, к
прискорбию, идёт рука об руку с нарастающей стрессогенностью. Эффективно
противостоять ей позволяет подключение глубинных природных резервов человека
с целью более полноценного, максимально продуктивного объединения его
физических, психических и духовных начал. Это положение имеет место в любой
сфере жизнедеятельности общества, но особо значимо оно в области образования,
ведь именно здесь закладывается фундамент будущего страны, базовой основой
которого выступает жизнесозидающая креативность её населения.
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В
процессе
проведенного
нами
мониторинга
была
выяснена
предрасположенность к развитию духовности и степень значимости духовности в
жизни личности (использовался метод социоопроса; участвовали 92 респондента:
студенты и служащие в возрасте 16-58 лет). Полученные результаты позволяют
разбить опрошенных на три группы: 1) духовно предрасположенные (физики,
радиофизики, химики, биологи); 2) духовно растущие (лингвисты, экономисты,
медики); 3) духовно пропитанные (философы, психологи, историки). В рамках
разработанного нами экспериментального лингвообучения (метод лингвокультурологической интенсификации применяется с 1997 года по настоящее время)
формирование основ духовности происходит путем ненавязчивого, периодического
ознакомления студентов с фактами культурно-исторического и философского
наследия разных наций, включая и народ Украины. Осуществляемый на изучаемом
(итальянском) языке, этот прием оказывается суперэффективным в силу того, что
одновременно
достигаются
разносторонние
цели
–
лингвистические,
психологические и философско-гуманистические, а именно: (а) имеет место
повышение уровня самоудовлетворения и самооценки студентов; (б) утоляется их
любознательность, так как по ходу преподавания подается эвристичный,
интересный материал из жизни других народов; (в) приводимые преподавателем
историко-культурологические примеры и эпизоды закладывают фундамент
истинных жизненных ценностей, подсказывают решение определенных
психологических проблем, нацеливают на добро, гармонию, познание и культуру.
В параметрах психосоматики наблюдаемые показатели, причём, как для
студентов, так и для работающих с ними преподавателей, проявляются в
следующем:
1)
приобретенное
хроническое
стрессогенное
состояние
трансформируется в оптимистичное, благонацеленное и иммунно-укрепляющее; 2)
негативные события в любой сфере жизни перестают представлять собой некую
проблему; 3) заметно повышается настроение и стабилизируется эмоциональное
состояние; 4) появляется психоустойчивость к воздействию жизненной
негативности, достигается физиологическая резистентность организма, снижается
заболеваемость и прекращаются соматические нарушения; 5) формируется
проецирование на позитивной стороне всех событий, включая и отрицательные,
исчезают негативные эмоции (обида, моральная угнетенность, чувство
униженности, безысходность и апатия); им на смену приходит уверенность в себе,
толерантность, позитивное отношение к другим, радость от осуществления
задуманного, оптимизм и творческая самоактуализация; 6) усиливается тяга к
познанию, энтузиазм, удовлетворенность от реализации намеченной стратегии
жизни. Всё в целом означает главное – жизненную нацеленность расти креативно.
Следовательно, духовность как важнейшая личностная ценность оказывает
стимулирующее энергопополняющее воздействие на общее состояние организма
личности, позволяя ей выйти на качественно благодатный уровень жизневосприятия
и жизнепроживания. Благодаря этому, природная креативность личности выходит из
“эмбрионного” состояния и быстро набирает силу. Поэтому нельзя не согласиться с
со справедливым мнением В. Клименко о том, что когда возникают определенные
условия, гармонично сбалансированная интенция возрождается с удивительной
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быстротой и действенностью. Именно такие условия и создаются в ходе нашего
экспериментального обучения. И несмотря на то, что общий уровень духовности в
нашем обществе еще далек от желаемого и необходимого, стремление к ее росту
становятся у молодежи всё более отчетливым и очевидным, а попутно раскрывается
и усиливается креативность: чем выше духовность, тем ярче креативность (а как
следствие, становятся более оптимальным самочувствие и стабильным здоровье).
ПРЕПОДАВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ
СТУДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА ВРЕМЕНИ
Изотова Л.И. (Харьков)
Особенностью изучения английского языка студентами нескольких
специальностей экономического факультета («Кибернетика», «Менеджмент»,
«Финансы», «Статистика», «Маркетинг», «Аудит») является то, что студенту при
наличии двух аудиторных часов в неделю приходится выполнять много
самостоятельной работы (в Рабочей программе это соотношение 1 : 3) для того,
чтобы каждые две недели сдать новый текст по специальности, пройти
фонетическую и грамматическую коррекцию, приобрести переводческий навык с
новым грамматическим материалом, и, в конеченом итоге, написать модульные
работы, освоив 3000 слов и фраз по экономике.
Для достижения положительного конечного результата преподавателю
необходимо строить задание так, чтобы студент мог каждую неделю вести монолог,
а затем и диалог, расширяя свой словарный запас, который не будет забываться в
дальнейшем.
Речевая деятельность на любом языке имеет две стороны: коммуникативносодержательную
(обмен
мыслями,
информацией)
и
материальную,
лингвопсихофизиологическую (функционирование совокупности анализаторов:
слухового, речемоторного, зрительного, двигательного в их сложном
взаимодействии и при ведущей роли слухоречемоторного).
Научно обоснованным является тезис о том, что основным началом освоения
иностранного языка как средства коммуникации является канал слухового и
речемоторного анализатора в их единстве. Поэтому очень важно, чтобы
преподаватель давал экономические тексты в записи для правильного
проговаривания их студентами в течение недели при самостоятельной подготовке.
В методической литературе различают активное (репродуктивное) и
пассивное (рецепторное) владение языком. Все виды речевой деятельности при
активном владении материалом осуществляются в значительной мере на более
современном уровне, чем при пассивном владении им.
Основу активного владения образуют речевые динамические связи на всех
уровнях языка (на фонетическом, лексическом, грамматическом) в их единстве.
Индивидуально речевой опыт приобретается человеком в процессе его речевого
развития в результате речевой практики. Следовательно, необходимо на аудиторном
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занятии обязательно выслушать монолог (пересказ) или диалог, предварительно
познакомив каждого студента со шкалой оценивания этого вида работы. В условиях
недостаточного количества аудиторных часов можно говорить о смешанном
владении языком, при котором часть языкового материала усваивается активно, а
другая даётся для чтения и запоминания. Но активное усвоение возможно только
при условии самостоятельного ежедневного выполнения студентом упражнений для
проговаривания и запоминания материала по их специальности.
Главным мотивом речевой деятельности является потребность или желание
узнать новую, полезную для себя информацию при чтении или аудировании,
поэтому для индивидуальной работы одну и ту же актуальную информацию об
экономических событиях (новостях) преподавателю целесообразно готовить разной
степени сложности для студентов с разными англоязычными речевыми навыками,
чтобы не погасить коммуникативно-познавательный интерес каждого обучаемого.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Николаева С.Ю. Индивидуализация обучения иностранного языка /
С.Ю. Николаева – К. : Высш. школа, 1987. – 137 с. 2. Скляренко Н.К. Сучасні
вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь / Н.К.
Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – № 3. – С. 3 – 4. 3. Пасов С.И. Основы
коммуникативной методики обучения иноязычному
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛЕВОЙ ИГРЫ
«СОБЕСЕДОВАНИЕ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ» НА ЗАНЯТИЯХ
СО СТУДЕНТАМИ СТАРШИХ КУРСОВ
Карпусенко М.В., Карпусенко Н.В. (Харьков)
При изучении иностранного языка преподаватель всегда стремится сделать
практические задания как полезными, так и интересными. Это не всегда просто, т.к.
такие задания должны с одной стороны быть направлены на достижение конкретной
методической цели, а с другой, нести в себе творческий элемент. Одним из способов
объединить и то, и другое являются ролевые игры. В частности, на занятиях со
студентами старших курсов эффективна ролевая игра «Собеседование при приеме
на работу». Во-первых, язык здесь выступает не как объект изучения, а как средство
достижения конкретной жизненной цели (получения работы), что значительно
повышает мотивацию студентов. Во-вторых, каждый студент получает возможность
оценить свои знания в «реальной» ситуации общения и сравнить себя с другими
студентами. При этом сравнение происходит как в плане языка, так и в плане
профессиональной подготовки. Например, студенты экономических специальностей
«поступают» на должность менеджера или торгового агента, т.е. должны не только
владеть иностранным языком, но и понимать реальные критерии поступления на
данную должность. В-третьих, учащиеся понимают, что используют язык в
стрессовой ситуации, когда время на обдумывание максимально ограничено, и от
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этого зависит успех всего задания с точки зрения самого учащегося, а
следовательно, мобилизуют все ранее накопленные знания.
Перед занятием учащиеся получают домашнее задание изучить список
вопросов, обычно задаваемых на собеседованиях. Для выполнения задания
необходимо выбрать 2-3 группы «рекрутеров» и 2-3 кандидата. Каждая группа
«рекрутеров» обсуждает вопросы, которые они зададут, а кандидаты придумывают
себе новую личность (если они не выступают в роли самих себя), а также ответы на
возможные вопросы. Затем каждый кандидат проходит собеседование в каждой
группе «рекрутеров», которые после окончания должны обсудить услышанное (и
увиденное), предоставить подробную характеристику каждого кандидата и
объяснить свой выбор. Во время собеседований роль преподавателя сводится к
наблюдению за ходом выполнения. При необходимости преподаватель задает свои
вопросы кандидатам, а затем (после окончания) опрашивает «рекрутеров» по поводу
ответов на свои вопросы.
Важным моментом в ходе работы является обсуждение как самой
кандидатуры, так и последующий анализ собеседований. Каждая группа
«рекрутеров» должна доказать, что именно их кандидат лучше, чем другие.
Преподаватель принимает окончательное решение по поводу кандидата и выбирает
лучшую группу «рекрутеров».
Данное задание проводится на старших курсах. Для многих студентов это
хорошая возможность симулировать важный момент в их карьере – получение
работы. Данная ролевая игра заставляет не только применить полученные знания на
практике, но и осознать свои сильные и слабые стороны как будущего специалиста
путем участия в типичной для делового общения ситуации.
ЭТНОПСИХОЛОГИЯ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
СТУДЕНТАМИ ФАКУЛЬТЕТА «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА»
Касьянова В.Г. (Харьков)
Преподаватель, который ставит цель сформировать англоязычную
профессиональную компетенцию у студентов факультета «Международная
экономика», осознает, что успешность работы будущего экономиста в
международной фирме зависит также и от этнопедагогики в вузе, т. е. от
применения знаний специфики взаимосвязи этносов в условиях реального ведения
бизнеса.
Педагог Г.Н. Волков впервые применил термин «этнопедагогика», определив
ее как науку об опыте народа по воспитанию подрастающего поколения, который
исследует особенности национального характера, сложившегося под влиянием
исторических условий, когда суровость или, наоборот, благоприятность климата,
места проживания, геополитических тенденций с детства формировала
необходимые знания и умения. С позиций интегративного подхода представители
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определенного этноса характеризуются спецификой их взаимосвязи и
взаимообусловленности в условиях реальной действительности.
Из-за отсутствия возможности для большинства украинских студентовэкономистов проходить практику в зарубежных вузах и организациях необходимо
вводить темы по кросскультурному менеджменту. Этнопсихологический аспект
изучения индивидуальности в международном бизнесе ставит проблему изучения
дифференциально-психологических
характеристик
различных
этносов
в
сравнительно-сопоставительном плане. По словам студентов, у них возникает
двойной интерес: изучение конвергенции деловых культур на основе
общечеловеческих нормативных принципов и изучение себя в роли переводчика в
процессе такой конвергенции; ведь бóльшая часть информации для запоминания
проверяется в режиме ролевой игры «Перевод на международных переговорах
(конференциях)» с нормами дресскода, мимики и жестов, во время которой
самоопределение личности в группе раскрывается как феномен группового
взаимодействия.
Д.
Лоум,
А.
Максвелл
представляли
себе
самоактуализировавшегося человека не как обычного человека, которому что-то
добавлено, а как обычного человека, у которого ничто не отнято. Ведь средний
человек – это человеческое существо с заглушенными способностями и
одаренностями. Для постепенного отхода от таких ограничений важно, чтобы
ролевая игра, моделирующая профессиональные функции, повторялась регулярно, и
одну и ту же функцию смогли выполнить все студенты группы по очереди.
Подобные ролевые игры ставят целью понять: параметры национального стиля
днловых партнеров; национальные стили деловых отношений (английский,
американский, французский, китайский, японский, немецкий, арабский,
швейцарский); особенности национальной этики партнеров; национальные
особенности восприятия цвета; этнопсихологические особенности организации и
проведения деловых встреч; зоны и территории при деловых встречах;
невербальный язык деловых людей; алгоритмы принятия решений с помощью
инструкций на этом языке.
В передовых странах уделяют внимание не просто приобретению знаний, а
формированию интеллекта путем подчинения одного уровня развития мышления
другому с позиций целеполагания. В бизнесе достижение норм социальной
ответственности вырастает из соблюдения групповых норм. Студенты изучают
схемы перехода взаимоотношений от диад к триадам, к группам из четырех человек,
к взаимоотношениям между 2, 3, 4 группами из 3, 4 и более человек в
межкультурном плане, глядя на алгоритмы принятия решений в различных
ситуациях делопроизводства на английском языке в трех видах проблемных
ситуаций: «crisis problem», «non-crisis problem», «opportunity problem». Важно, чтобы
запоминание информации и перевод ее на операционный уровень проверялось
преподавателем такими методиками, какие используются международными
компаниями для прохождения «case interview» и «assessment centre» с целью
успешного поиска рабочих мест нашими студентами.
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РОЛЬОВА ГРА ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО
БАР’ЄРУ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Кобзар О. І., Лєшньова Н. О. (Харків)
На заняттях з англійської мови доволі часто спостерігається підвищене
хвилювання у студентів під час виступу з доповідями та при необхідності висловити
свої думки англійською мовою. І це стосується не лише студентів з низьким рівнем
знань, але й студентів з достатнім рівнем мовної підготовки. Це зумовлено страхом
помилок [3, c. 4].
Дієвим засобом подолання психологічного бар’єру у студентів є рольові ігри.
Ігрові процеси у навчанні вважаються важливим засобом збудження інтересу до
навчання та підвищення ефективності засвоєння учбового матеріалу. Потенціал
рольових ігор значний, оскільки студент залучається до діяльності, під час якої він
накопичує пізнавальний досвід, вирішуючи ігрові завдання. Як відомо, сильні
негативні емоції можуть бути подолані більш сильними позитивними емоціями.
Саме рольові ігри створюють на занятті такі психологічні умови, які сприяють
усуненню психологічного бар’єру за рахунок впливу на емоційну сферу студентів
[1, c. 73].
Передусім, при розробці ролей викладач повинен брати до уваги не лише
лінгвістичні здібності студентів, але й їх індивідуально-психологічні особливості [4, c. 46].
Під час рольової гри увага студентів концентрується на досягненні прямої
мети, тобто на виконанні своєї ролі, а саме, на виконанні безпосереднього завдання
гри [2, c. 197]. При цьому навчальний характер гри студентами не усвідомлюється
[1, c. 66], вони прагнуть якомога краще, емоційніше виконати свої ролі, і саме на це
спрямована їх увага, тому під час мовлення вони випускають з поля зору
можливість зробити помилку, їх страх помилок зникає, їх охоплює натхнення, і вони
одержують задоволення від спонтанного спілкування іноземною мовою.
Особливий інтерес у студентів викликає розроблена нами рольова гра
“Scientific Conference”, оскільки вона безпосередньо пов’язана з їх майбутньою
професійною діяльністю. Проведення цієї рольової гри має комунікативну
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спрямованість, дає можливість закріпити на практиці теоретичні знання, якими
оволоділи студенти, та вивести їх на етап спонтанного висловлювання за
представленою тематикою, при цьому вони вступають до полеміки, відстоюють
свою точку зору, наводять аргументи на користь або проти тієї чи іншої гіпотези, а
також обмінюються інформацією за фахом, що стосується останніх досягнень у
сфері їх діяльності. Участь у цій грі сприяє формуванню у студентів впевненості в
собі, у своїх силах, дає їм можливість самоствердження, її можна також розглядати і
як своєрідну “репетицію” перед виступом на реальній міжнародній науковій
конференції.
Як показує досвід, в умовах рольової гри у студентів виникає діловий азарт,
підвищується емоційність сприйняття. Ігровий настрій допомагає побороти
психологічний бар’єр. Створення природної, невимушеної атмосфери сприяє
виникненню у студентів психологічної розкутості, забезпечує умови для того, щоб
студенти мали змогу продемонструвати свої творчі здібності у повній мірі.
ЛІТЕРАТУРА:
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Г. А. Китайгородская. – М. : МГУ, 1986. – 176 с. 2. Тер-Саакянц Г. М. Применение
ролевой игры / Г. М. Тер-Саакянц, Н. А. Красовская // Методика интенсивного
обучения иностранным языкам. – К. : Вища шк., 1988. – С. 194-208. 3. Ayres J.
Coping with Speech Anxiety / J. Ayres, T. Hopf. – Norwood, NJ : Ablex Publishing
Corporation, 1993. – 134 p. 4. Livingstone C. Role Play in Language Learning / C.
Livingstone. – London : Longman, 1983. – 127 p.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
Ковальова А.В. (Харків)
Інтеграційні процеси вимагають від сучасного фахівця не тільки професійних
знань, а й володіння іноземною мовою як засобом професійної комунікації для
повноцінного обміну науковою інформацією, ознайомлення з новими технологіями
та ділового спілкування.
Формування іншомовної професійної компетенції студентів потребує
використання інноваційних технологій, а саме інтерактивного навчання,
мультимедійних та мережевих технологій, які стають складовими навчальнометодичного комплексу дисципліни.
Поняття професійної іншомовної компетенції та процес її формування слід
розглядати у взаємозв’язку з поняттями комунікативної компетенції, професійноорієнованого та особистісно-діяльнісного підходів до навчання.. Комунікативна
компетентність визначається як уміння ефективно застосовувати знання в
різноманітних умовах з різними комунікантами у професійному спілкуванні.
В умовах професійно-орієнованого навчання широко використовують такі
методи інтерактивного навчання, як ділові ігри, дискусії, конференції, диспути, що
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імітують проблемні ситуації, притаманні реальній професійній діяльності фахівця.
Вони активізують форми навчальної діяльності, сприяючи спільній діяльності
студентів з досягнення мети спілкування з вирішення імітованої фахової проблеми.
Інноваційні технології навчання об’єднують інтерактивні методи навчання,
новітні інформаційні освітні технології та новий підхід до процесу навчання в
цілому. У методиці викладання іноземних мов існують інтерактивні технології
групового навчання, технології ситуативного моделювання, технології опрацювання
дискусійних питань. тощо. Серед поширених форм інтерактивного навчання
відокремлюють рольову гру, дискусію, мозковий штурм, дебати та інші.
Метод проектів – один з інтерактивних методів, спрямований на вирішення
певної проблеми з використанням різноманітних засобів навчання та інтегрування
знань з різних наукових галузей. В основі методу проектів лежить розвиток
пізнавальних навичок та критичного мислення, вміння самостійно конструювати
знання, орієнтуватися в інформаційному просторі. Це система навчання. в якій
знання та вміння одержують в процесі самостійного планування та виконання
практичних завдань проекту.
Інформаційні технології з їх потужними можливостями є частиною
інноваційних технологій навчання іноземної мови. Це системи з комплексом
програм і устаткування, сукупність технічних та дидактичних засобів, які
дозволяють подавати навчальну інформацію у текстовому, графічному, звуковому,
відео, анімаційному та інших форматах. Залежно від дидактичних цілей можна
відокремити такі типи комп'ютерних програм, спрямованих на розвиток мовних
навичок: навчальні, тренувальні, контролюючі, демонстраційні, імітаційні,
довідково-інформаційні.
Формування іншомовної професійної компетенції в умовах глобальної
комп’ютеризації неможливо без концепцій Інтернет освіти, що дозволяють
одержати доступ до світової інформаційної спільноти, ознайомитися з останніми
науковими дослідженнями, матеріалами наукових конференцій, провести пошук
статті, реферату, поспілкуватися з носіями мови у режимі реального часу,
використати мультимедійні програми для практичних занять та дистанційного
навчання. Комбіноване навчання (Blended Learning) об’єднує інтерактивні методики
з інформаційними технологіями..
Застосування інтерактивних освітніх та мультимедійних технологій,
професійно-орієнтованого та проблемного підходів до навчання з досягненням
комунікативних цілей через фахову інтерактивну діяльність сприятиме подальшому
вдосконаленню процесу навчання іноземної мови професійного спрямування та
формуванню іншомовної професійної компетенції студентів немовних вищих
навчальних закладів.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА PEER-ТЕСТУВАННЯ У
ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Коваленко О.Ю., Олійник Н.А. (Харків)
Останніми роками темпи розвитку та використання комп’ютерних
телекомунікацій рiзко зросли завдяки використанню різноманітних сучасних
підходів та інноваційних тенденцій. Вищі навчальні заклади відіграють велику роль
у становленні інноваційних процесів та підготовці спеціалістів у контексті
євроінтеграції, що потребує якісного викладання іноземних мов для забезпечення
підготовки випускників на рівні міжнародних вимог.
Залучення інформаційних технологій у викладанні іноземних мов надає низку
переваг: мотивує навчання, можливо навіть більше, ніж аудіо- та відеоматеріали; дає
можливість викладачу застосовувати індивідуальний підхід; сприяє розвитку
самостійності учнів, спонукає користуватися інформацією, що стосується їхнього
професійного життя; завдяки наявності різноманітних типів текстів підвищує мовні
компетенції; забезпечує сучасний матеріал, що відповідає інтересам і потребам
студентів; пропонує автентичний і актуальний матеріал.
Серед популярних сучасних методів заслуговує уваги організація викладачем
вільного спілкування в Інтернеті та організованого спілкування в режимі
електронної пошти, конференції, проведення інтернет-проектів (www-проекти і
e-mail-проекти), які створюють унікальну автентичну ситуацію діалогічного
мовлення та становлять основу дистанційної форми навчання студентів. Зокрема,
використання платформи Moodle (модульне об’єктно орієнтоване динамічне
навчальне середовище) з великою кількістю інтерактивних елементів, таких як
семінар вебінар, чат, форум, опитування, глосарії та тести, забезпечує дружнє
середовище для оволодіння практичними навичками спілкування в режимі онлайн.
Проте інструмент оцінювання (шкала градації) потребує удосконалення, бо
інструмент оцінювання у формі кнопок вибору від “відмінно” до “дуже погано”
може призводити до помилок. Для вирішення цієї проблеми вважаємо доцільним
використовувати метод оцінювання “рeer-тестування в режимі онлайн”, під час
якого студенти або їх партнери оцінюють завдання або тести, спираючись на базові
відмітки. Подібна практика використовується, щоб економити час викладачів і
покращувати розуміння студентами матеріалів курсу через ґрунтовану на критеріях
(peer evaluation) довідкову оцінку. Розгляд роботи одногрупників через ґрунтовану
на критеріях довідкову оцінку дозволяє забезпечити конструктивний зворотний
зв'язок, який збільшує їх розуміння підвладного матеріалу і забезпечує цінну
прозорливість в їх власних зусиллях, покращує їх метакогнітивні навички, а також
вдосконалює прагнення пізнати себе.
Peer-тестування також включає перехресні посилання на наявність внеску
окремих студентів до виконання групових завдань та оцінювання власного прогресу
в процесі роботи. Використання рeer-тестування/оцінювання зокрема в режимі
онлайн дозволяє студентам оцінювати роботу своїх одногрупників і навіть
оцінювати їх власну роботу, щоб забезпечити розвиток низки бажаних навичок і
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здібностей, а саме: критичного мислення, здатності проаналізувати і синтезувати
інформацію, вирішувати проблеми, оцінювати і давати зворотний зв'язок. Така
форма, як правило, викликає додатковий інтерес у студентів, а крім того, дозволяє
їм самостійно в групі без участі викладача перевірити та оцінити рівень власних
знань з конкретної теми чи комплексу тем курсу. У комп’ютерній програмі peerтестування використовуються анімаційні, звукові, ігрові елементи, а також система
реєстрації ходу перевірки та її результатів, зокрема, таких показників, як час
розв’язання кожної задачі, кількість помилкових і правильних відповідей,
підсумкова оцінка.
Отже, під час проведення контролю з іноземної мови у вищій школі саме
комп’ютерне тестування може стати перспективним засобом оцінки рівня та якості
засвоєння освітнього стандарту студентами, проведення поточного і підсумкового
контролю знань та вмінь. Крім того, в умовах кредитно-модульної системи
необхідно забезпечувати проміжний контроль, тому ефективним і раціональним
доповненням до традиційних методів контролю рівня знань та вмінь з іноземної
мови студентів стає застосування комп’ютерних тестових програм, що значно
полегшує процес контролю та робить його більш оперативним.
ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ЕДИНИЦЫ КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ
МОТИВАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Ковінько К.В., Еременко А.А. (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 национально-лингво-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
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можно выделить различные высказывания политических лидеров, например,
многочисленные «бушизмы», Характерным примером служит фраза, высказанная
Дж. В. Бушем, вовремя визита английской 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 будущего выпускника.
ЛІТЕРАТУРА:
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LEVELS OF COOPERATIVE SKILLS
Kozlovska A. (Sumy)
Cooperative learning can be defined as a strategy for the classroom that is used to
increase motivation, to help students develop a positive image of self and others, to
provide a vehicle for critical thinking and problem solving, and to encourage collaborative
social skills. The purpose of this research is to single out levels of cooperative skills in the
foreign language classroom.
Cooperative learning technology provides all levels of communication: activity –
interaction – communication – contact. The advantage of cooperative learning
technologies lies in the fact that they are used in different spheres of man’s activity giving
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the chance to carry out the tasks for the intensive forming and development of certain
professional skills. Thus, these technologies can be regarded as the practice of effective
psychological and pedagogical influence. The advance of a student as a personality takes
place in the process of communication with the teacher. This communication is not only
professional but also social, so students implement social roles: a leader, an organizer, a
presenter, an investigator, an expert, etc.
There are six strategies for helping teachers understand group dynamics and
promote peer support in the foreign-language classroom: restructuring; one-centered,
unified group, dyad, small group, large group. It should be mentioned that teachers must
follow four steps in teaching cooperative skills. Firstly, students must see value in group
work. Secondly, students must be aware of the necessary skills for successful group work
in order to know what they are supposed to do. Thirdly, students must practice the skill.
And finally, students need to process the skills they have practiced.
In cooperative learning, setting up practice sessions is the chief responsibility of the
teacher. What cooperative skills teachers choose for practice will depend on what skills
students have not mastered. There are four levels of cooperative skills that teachers can
focus on: forming, functioning, formulating, fermenting.
Forming skills are directed towards organizing the group and establishing
behavioral norms. Groups who have mastered the skills of forming can move into their
groups quickly and quietly, use quite voices, stay with their groups for the duration of the
activity, encourage participation within the group, use group members’ names, and avoid
giving any put-downs. Teachers who claim that cooperative group work is too noisy or
takes too much time are working with students who have not been allowed to master the
skill of learning.
Functioning skills are directed towards completing tasks and maintaining good
relationships within the group. Groups must understand, for example, what the time limits
are and how the activity should be carried out within their groups, step by step. Activities
that focus on the skill of functioning give learners a chance to ask for help, paraphrase
previous comments, clarify, explain, and express support.
The skills of formulating is directed towards helping learners develop a deeper
understanding of the material being studied and to develop better reasoning strategies, as
well as to aid in maximum retention of the material. Activities that focus on the skill of
formulating help learners develop strategies for remembering material such as
summarizing out loud, adding important information to the summary, pointing out
information that may not have been summarized properly, relating material from a
previous activity to the one being focused on, demanding vocalization in the reasoning
process, and seeking clever, useful ways of remembering important information.
The highest-level skill for cooperative groups is fermenting. This skill involves
helping learners explore more thoroughly the material they have been exposed to. When
students can begin to challenge each other’s ideas, to explore different ways of looking at
the material and reconceptualize these ideas, they are using the skills of fermenting.
Thus, cooperative skills are learned and teachers must carefully structure activities
to train students in working together (not in competition) toward the attainment of specific
goals.
78

ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ
Конопленко Л. О. (Київ)
Розробка ефективної моделі навчання потребує всебічного розгляду чинників,
які зумовлюють необхідність і можливість її застосування в навчальному процесі.
Вагомим є аналіз психологічного аспекту інтегрованого навчання. Основним
завданням у його вивченні є розгляд зв'язку навчання та психічного розвитку
студентів технічних вузів, їх вікових характеристик та соціальних ролей, оскільки
під час розроблення курсу навчання необхідно враховувати та співвідносити
особистісні можливості розвитку студентів.
Зазначимо, що під інтегрованим навчанням слідом за М. В. Вотинцевою ми
розуміємо комплексне, взаємопов’язане вивчення іноземної мови з одночасним
формуванням професійно значущих навичок та розвитком умінь залежно від
майбутнього фаху [1, с.62].
Відповідно до проведеного аналізу літератури, студенти завершального етапу
бакалаврату постають перед вибором життєвого шляху, а основні складності
пов’язані з підвищенням громадянської відповідальності, збільшенням кількості
соціальних ролей та розширенням можливостей. Студент оволодіває всіма
соціальними ролями дорослої людини, як конвенціональними (наприклад,
професійними), так і неформальними. Такі зміни спричиняють те, що мотивація та
система цінностей людини змінюються: збільшується самостійність у розв’язанні
завдань, пізнавальні мотиви спрямовані на отримання фаху, а за умови правильного
вибору професійні навички швидко формуються.
Провідною діяльністю є учбово-професійна. Вона характеризується високим
рівнем пізнавальних потреб, критичним ставленням до дисциплін, що викладаються
у вищому навчальному закладі, тому навчання має разом з активізацією містити
компоненти, які забезпечують осмислення, запам’ятовування та відтворення,
закріплення. Для підтримання мотивації студент повинен весь час бачити свій
прогрес та можливість подальшого використання набутих знань, навичок та вмінь.
Цікавість забезпечується поєднанням фахової підготовки з мовною, що
характеризується новизною підходів та матеріалу, створенням підсистеми
неодноманітних вправ, де студенти можуть проявити свою неординарність та
самостійність [3, с.182-232].
Для розвитку професійних якостей студентів надзвичайно важливим є
когнітивний компонент, що розділяють (за Е.Ф. Зеєром) на діяльнісні знання
(знання методики виконання дій), сенсомотроні (особистісно-психічні) та
пізнавальні здібності (сприйняття, уява тощо). У цьому віці студенти є максимально
працездатними, пізнавальні здібності характеризуються високим рівнем, а деякі
психофізіологічні характеристики, як, наприклад, оперативна пам'ять, переключення
уваги, досягають оптимумів.
На завершальному етапі бакалаврату студенти вже пробують свої сили на
професійному шляху. Його початок розглядається ними не тільки як спосіб
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досягнення фінансової незалежності, а й як можливість отримання практичного
досвіду. Це зумовлює велике фізичне, розумове, вольове навантаження, до якого
вони можуть бути неготовими. У психології професійного розвитку це явище
отримало назву первинної професійної адаптації [2, с. 14-22].
Завдяки інтегрованому навчанню студентам буде легше подолати
психологічні бар’єри, самоактуалізуватися, підвищити впевненість у собі, розвити
інші особистісні параметри. У майбутній професійній діяльності поряд з
професіоналізмом це відіграє важливу роль.
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A LEARNING TEACHER: OBSERVATION AND FEEDBACK
Kornytska D. (Kharkiv)
The first important step towards becoming a better teacher involves an increased
awareness about what you are doing and openness to the possibility of change and taking
risks. A learning teacher aims to move forward considering feedback from others as well
as reflecting on it. While teaching it is hard to take in objectively the whole panorama of
what is happening around us in the classroom, we may get locked in particular habits,
ways of working and speaking that we are unable to notice. An observer can be an ‘outside
eye’ to help us get insights from a different viewpoint. Although many teachers respond to
news of an upcoming observation with some degree of trepidation (it may feel like a ‘test’
and there is always ‘intrusion’ that can interfere with the teacher’s natural skills and the
success of the lesson), an observation done well provides the most useful help a learning
teacher can get:
TEACH

PREPARE

BE OBSERVED
RECEIVE
FEEDBACK
(+ SELFFEEDBACK)

CHANGE

REFLECT
CONCLUDE
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It is worth distinguishing five types of observation (although a single observation
could incorporate more than one of these). Observation may be:
 training: as a part of a training programme to help trainers identify a teacher’s
current level of skills and needs; teachers are being observed and assessed as a part
of a programme (syllabus) to achieve a certain set of specified goals;
 developmental: this contrasts with training, in that ‘development’ suggests a teacher
would typically specify themselves which criteria would be most useful for them to
have feedback on;
 assessment: it may be an internal or external inspection to assess a teacher and their
teaching against criteria of quality, acceptability, appropriacy, etc;
 data collection: sometimes teachers may want to objectively investigate some
aspects of classroom life (e.g. ‘varieties of teacher questions’) based on making
quantitative studies;
 peer observation: peer observation is when a colleague comes in to watch your
lesson; the aim is for both participants to learn, exchange ideas, discuss different
ways of working and compare their views. [2, p. 373-376]
If an observation is to happen, both parties need to know and agree: 1) all the
logistical details (when, where, how long); 2) information about the class (level, what
learners are like, recent study, current issues, etc); 3) information about the intended type
of lesson (a ‘by-the-book’ lesson, an experiment, etc); 4) the type of observation (training,
developmental, assessment, data or peer); 5) who decides the specific aims of the
observation (an observer, a teacher being observed or some external course);
6)
specific aims of observation (what the observer will look out for and plan to make
comments on, e.g. ‘what is there about the classroom, activities, the teacher and learners
that helps to create conditions for effective learning/seems to play a part in preventing
learning’, ‘focus on the interaction between the teacher and learners’, etc); 7) how the
teacher would like the observer to be (‘invisible’, participating in the lesson, taking notes,
videoing, etc) [3, p. 242-253].
Depending on the aim of observation there might be various observation tasks that
might help an observer focus more clearly on what is happening in a lesson (these tasks
can be done by a teacher as a part of self-feedback and provide useful information for a
post-observation discussion) [4, p. 128-132].
Observation task: ‘What helps to create conditions for effective learning? What
seems to prevent learning?’ [2, p. 381-392]
The classroom
Make notes on seating, space, air, warmth, light, whiteboard, equipment, etc.
…………………………………………………………………………………
………..
The activities
Make notes on the kind of activities used, the nature of student involvement,
balance of students doing things and teacher doing things, which teaching
technique is used, etc.
…………………………………………………………………………………
…………
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The teacher
What personal qualities does the teacher have? What kind of rapport does the
teacher have? What is the personal psychological atmosphere generated by the
teacher? What is it like to be a student in this classroom?
…………………………………………………………………………………
………….
The learner
How motivated are the learners? To what extent are they taking an active part
in their own learning? To what extent are they expecting the teacher to do the
work for them?
…………………………………………………………………………………
………….
Observation task: ‘Interaction patterns’ [1, p. 156-165]
 What is the predominant type of interaction?
 Does it seem appropriate to the aims of the lesson?
 In which interaction were the learners more productive?
Interaction pattern
Amount of time spent (%)
Teacher – whole class
……………………………
Learners in pairs
……………………………
Learners in groups
…………………………….
Learners working individually
…………………………….
Other
……………………………
Learning to reflect on your own practice (taking into account both feedback from
others and self-feedback) is an essential part of developing as a teacher. The more teachers
can work out what things and why went well or badly during the lesson, the better chance
they have of adopting appropriate teaching technique in the future.
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ЕТАП РЕФЛЕКСІЇ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ АДАПТАЦІЇ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Коробова Ю.В. (Суми)
Під час пошуку нових форм організації навчального процесу у сучасному
мовному ВНЗ великого значення набуває орієнтація на розвиток у студентів
якостей, необхідних для здійснення професійної діяльності за фахом підготовки.
З метою спрямування особистості майбутніх учителів АМ на саморозвиток та
підвищення ефективності аналізу отриманих результатів навчання мовленнєвої
82

адаптації передбачається обов’язкова рефлексія (от лат. reflexio – повернення назад),
що визначається як роздум, самоспостереження, бажання розуміти власні почуття та
дії та вважається важливою професійно значущою рисою особистості викладача [1,
с. 247]. Окрім комунікативної та особистісної рефлексії, психологи виокремлюють
інтелектуальну рефлексію, яка виявляється в процесі розв'язання завдань, умінні
аналізувати. Структуротворчим компонентом рефлексії в навчальному процесі є
рефлексія, тобто самоаналіз, студентів своєї діяльності, свого розвитку. У контексті
професійної освіти вчителя ІМ рефлексію розглядають як вихідну точку, засіб і
процес моделювання власного і чужого ставлення, знання, незнання, дій до об’єкту
дослідження [2, с. 122]. Деякі науковці вважають рефлексію засобом підготовки
майбутнього вчителя ІМ та визначають як систематичне дослідження й аналіз
практичної професійної діяльності (власної та інших суб’єктів освітнього процесу) з
метою її вдосконалення та поглибленого розуміння [3, с. 43].
Оскільки рефлективний підхід визначено психологічним підґрунтям
методичної освіти майбутнього вчителя ІМ, існує необхідність цілеспрямованого
навчання рефлективної діяльності. Для цього важливо мати чітке уявлення про
особливості етапів цієї діяльності. Більш того, використання рефлективних завдань
на практичних заняттях з АМ вважається невід’ємним складником моделі
професійно орієнтованої підготовки студента ВНЗ [2, с. 118–119].
У процесі реалізації моделі навчання мовленнєвої адаптації етапу рефлексії
передує етап практики у спілкуванні, на якому виконуються методичні завдання у
вигляді мікроуроків з метою подальшого формування та вдосконалення вмінь
мовленнєвої адаптації. Під час проведення мікроуроків студенти демонструють
сформовані вміння в умовах ситуації, що моделює реальну педагогічну ситуацію.
На етапі рефлексії відбувається індивідуальне заповнення таблиці
спостереження проведених мікроуроків кожним студентом із подальшою участю у
рефлексивній бесіді. Укладені таблиці спостереження максимально охоплюють усі
можливі вміння мовлення вчителя АМ (організації, оцінювання та корекції,
стимулювання, фасилітації, інформування, контролю), що базуються на адаптації на
відповідному рівні (фонетичному, лексичному, синтаксичному або рівні дискурсу)
та які майбутній учитель повинен продемонструвати під час проведення мікроуроку.
До ключових функцій рефлексивної бесіди входять закріплення змісту
опрацьованого матеріалу, порівняння реальних результатів заповнення таблиць
спостереження з очікуваними, аналіз результатів, підведення підсумків, коригування
засвоєння матеріалу, встановлення зв'язку між тими вміннями мовленнєвої
адаптації, які вже сформовані, і тими, які потрібно сформувати у майбутньому.
Отже, організована в індивідуальній, груповій та колективній формі
рефлективна діяльність майбутніх учителів АМ під час навчання мовленнєвої
адаптації розглядається нами як необхідна умова та ефективний засіб досягнення
високих результатів навчання.
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ВПРОВАДЖЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Костікова І. І. (Харків)
Як відомо, ефективність мультимедійного навчання обумовлена кількома
факторами: дидактичними можливостями комп'ютера, навчальним потенціалом
мультимедійних технологій і специфічною організацією навчального процесу. При
розробці і використанні мультимедійних технологій в навчанні іноземної мови
необхідно враховувати як основні принципи і закономірності організації
педагогічного процесу, так і специфічні методико-дидактичні принципи створення і
використання мультимедійних технологій. Мета дослідження – проаналізувати
засади використання мультимедійних технологій із студентами для вивчення
іноземних мов.
Впровадження мультимедійних технологій при навчанні іноземних мов (ІМ)
має кілька переваг. Вони мають такі можливості:
1. здійснити швидку передачу інформації, її обробку і зберігання;
2. забезпечити вивчення ІМ в індивідуальному темпі;
3. збудувати навчання ІМ з урахуванням типів сприйняття інформації;
4. підвищити самостійність і відповідальність студента до навчання;
5. спонукати студента до самоосвіти;
6. організувати навчання ІМ студентів різних всіх вікових груп;
7. збудувати навчання ІМ відповідно до інтересів, цілей навчання, що дозволяє
підвищити значущість його навчальної діяльності і збільшити мотивацію навчання;
8. ввести в навчання ІМ міжкультурний компонент;
9. змінити ситуацію, коли лише викладач є єдиним носієм знання;
10. зробити навчання ІМ творчим, емоційним, привнести в навчальний процес
елемент імпровізації тощо.
Основними формами мультимедійних технологій є мультимедійний підручник
і мультимедійна презентація. Використання мультимедійних навчальних
підручників у навчальному процесі припускає кілька організаційних форм роботи:
1) отримання знань, яке здійснюється викладачем з поясненнями і коментарями,
супроводжується показом мультимедійної навчальної презентації; 2) кероване
здобуття знань, яке може бути використане в проектних методах, коли студент або
група розкриває суть досліджуваного питання; 3) самостійне отримання знань, яке
допускає самостійну роботу студента з ознайомлення зі змістом нового навчального
матеріалу.
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Під мультимедійною навчальною презентацією розуміють електронний
підручник, розроблений за допомогою мультимедійних технологій для заняття з
комп'ютерним супроводом для введення і закріплення нового мовленнєвого
матеріалу з іноземної мови, який пропонується студентам за допомогою комп'ютера
з презентаційними можливостями. Практичний досвід створення і використання
мультимедійних навчальних підручників з іноземної мови дозволив нам виділити
три етапи розробки мультимедійних навчальних презентацій: 1) методикотеоретичне обґрунтування (наскільки продуманий методичний зміст навчального
матеріалу залежить ефективність усього процесу використання мультимедіа); 2)
технічна реалізація 3) пілотажне тестування, впровадження і використання.
Так, проведене нами багаторічне дослідження дає підстави стверджувати, що
використання мультимедійних технологій із студентами для вивчення іноземних
мов є ефективним.
ГРА ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИВЧЕННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТАХ
Котова А. В., Курницька Н. М. (Харків)
Сьогодні існує багато різних програм обміну для студентів старших курсів та
програм для молодих спеціалістів, які дозволяють українським студентам отримати
освіту у провідних університетах світу або отримати досвід, працюючи під
керівництвом колег з інших країн. Разом з тим, для прийняття участі у таких
програмах студентам необхідно не тільки володіти ґрунтовними знаннями зі своєї
спеціальності, але й добре володіти англійською мовою, мовою міжнародного
спілкування.
Відомо, що одним із найважливіших завдань викладача англійської мови є
розвиток мовленнєвої діяльності студентів, чому значною мірою сприяють
використання різноманітних ігрових ситуацій під час заняття, адже саме гра надає
можливість створити умови максимально наближені до реальних ситуацій, має
елемент непередбачуваності, що сприяє розвитку мовленнєвих умінь студентів.
Досвід роботи у вищому навчальному закладі засвідчує, що ігри, які
використовуються у навчальному процесі ВНЗ можна поділити на такі категорії:
 ігри, спрямовані на засвоєння лексичних одиниць;
 ігри, спрямовані на закріплення граматичного матеріалу;
 комунікативні ігри, які спрямовані на розвиток монологічного та
діалогічного мовлення студентів.
Але, не зважаючи на спрямованість дидактичної гри, викладачу необхідно
дотримуватися низки дидактичних вимог під час її проведення, а саме:
 чітке визначення мети гри, тобто викладач має добре усвідомлювати чому
саме він хоче навчити студентів на занятті та чого можна досягти за допомогою
проведення гри;
 максимальне наближення ігрової ситуації до реальних умов;
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 урахування педагогом інтелектуальної та емоційної складової студентів під
час проведення гри, створення психологічно комфортної атмосфери в академічній
групі;
 відповідність гри рівню знань студентів, адже у тому разі, коли завдання є
занадто легким або складним проведення дидактичної гри не є ефективним;
 чітка підготовка викладачем до гри, наявність необхідного дидактичного
матеріалу, чіткі інструкції щодо проведення гри [1].
Отже, можна зробити висновок, що ігрові ситуації сприяють значній
інтенсифікації навчального процесу, кращому засвоєнню навчального матеріалу та
розумінню того, як саме необхідно вживати навчальній матеріал у живому
спілкуванні англійською мовою.
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
У РАМКАХ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ
Кривенко В.П. (Харків)
Після вступу у Болонський процес Україна взяла курс на європейські
стандарти вищої освіти, кінцевою метою чого є взаємне визнання дипломів
бакалаврів та магістрів відповідного напряму. Суттєвою складовою навчального
процесу в університетах Європи та України є самостійна робота студентів, яка може
складати від одної до двох третин загальної кількості годин. Навчальний план
кожної дисципліни передбачає винесення певної кількості тем на самостійну роботу,
надається список рекомендованої літератури за темою, ставляться конкретні
завдання тощо, а викладач має перевірити якість засвоєння цього матеріалу. На
жаль, у дійсності самостійна робота студентів виглядає дещо інакше. Почнемо з
розкладу занять. На нашу думку, у розкладі обов’язково необхідно передбачити
день самостійної роботи для студентів старших курсів, коли розпочинається читання
теоретичних курсів та коли студенти долучаються до наукової роботи. Аналізуючи
самостійну роботу студентів, ми дійшли висновку, що більшість з них сприймають
вільний від занять день як вихідний день. Тому кожен студент має отримувати
конкретне завдання, яке обов’язково має бути проконтрольоване викладачем.
Виходячи з досвіду європейських університетів, наприклад, університету
Ерланген-Нюрнберг (Німеччина), хотілося б зазначити, що у студентів мають бути
досить великі перерви між лекціями, аби вони мали змогу попрацювати у бібліотеці,
підготуватися до семінару, колоквіуму тощо. Слід зазначити, що навчальні
програми з усіх напрямів підготовки студентів переобтяжені великою кількістю
обов’язкових предметів, особливо тими дисциплінами, які не мають
безпосереднього відношення до обраного студентом фаху. Крім того, існує досить
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великий вибір факультативних предметів, і студент має змогу самостійно формувати
свій індивідуальний навчальний план з метою отримання додаткової кваліфікації та
накопичення достатньої кількості кредитів. З іншого боку, викладачі мають
наполягати щоб звіти студентів за темами, які були винесені на самостійну роботу,
проходили не за традиційною схемою простої доповіді, а у формі дискусій,
обговорень, презентацій проектів тощо. Окрему увагу слід приділити методичному
забезпеченню самостійної роботи, особливо з застосуванням новітніх технологій
навчання. З організаційної точки зору студенти мають знати усі вимоги до певного
теоретичного курсу: терміни написання модульних та підмодульних робіт, критерії
їх оцінювання, обсяг матеріалу, який виноситься на іспит, графіки надання курсових
робіт, дати проведення семінарів, завдання до них та багато іншого. З іншого боку,
сучасні комунікаційні технології надають дуже багато можливостей для
самостійного навчання студентів. Вони мають бути проінформовані про те, що усі
навчальні плани, програми, зразки завдань, презентаційні лекції провідних вчених,
більшість методичних посібників можна знайти на сайті кафедри або факультету. В
організації самостійної роботи студентів дуже велику роль відіграє сучасно
обладнана наукова бібліотека з електронним каталогом, безкоштовним доступом до
інтернету, що дозволяє студентам швидко зорієнтуватись у величезному потоці
наукової інформації, крім того, викладачі сучасного університету європейського
рівня не можуть стояти осторонь від застосування новітніх технологій навчання з
використанням останніх досягнень у галузі електронних засобів комунікації. Однією
з цих технологій можна, наприклад, вважати онлайн-конференції, які останнім
часом знайшли досить широке розповсюдження. Через не завжди задовільне
забезпечення електронною технікою лінгвістичних лабораторій під час самостійної
роботи досить рідко використовується скайп. Сучасно обладнані фонолабораторії
надають велику можливість для самостійної роботи студентів над вимовою,
послідовним та синхронним перекладом, аудіюванням тощо. Усе стало звичним
спілкування студента та викладача через електронну пошту, особливо коли студент
навчається за індивідуальним планом. Як бачимо, існує дуже багато засобів, які
сприяють покращенню навчального процесу, особливо під час самостійної
підготовки студента. Уже вище згадане сприяє підвищенню якості навчання, але у
той же час ставить нові виклики перед викладацьким складом: це досконале
володіння комп’ютером, розробка комп’ютерних матеріалів для перевірки знань та
навичок, підготовка електронних онлайн-підручників, розробка матеріалів для
дистанційної освіти, онлайн-лекцій тощо. Усе це потребує постійного підвищення
кваліфікації викладачів та значного інвестування в освіту з боку держави та
приватних компаній і фондів.
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ІНОЗЕМНІ МОВИ У ВИЩІЙ ОСВІТІ: ЗАВДАННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
Кузнецова О.Ю. (Харків)
Вивчення
науково-педагогічних
джерел
свідчить,
що
об'єднання
європейських країн, створення спільного ринку, укрупнення та інтернаціоналізація
промислових підприємств, мобільність і багатомовність в Європі зумовили різке
підвищення зацікавленості до вивчення іноземних мов як інструмента комунікації та
взаємодії на теренах Європейського Союзу. Сучасна молодь співтовариства
орієнтована на життєдіяльність у відкритому глобалізованому соціальнополітичному просторі, що посилює розуміння важливості вивчення іноземних мов,
практичного володіння ними, обґрунтовує зростаючу потребу у вихованні в молоді
розуміння єдності, відкритості світу, толерантності, зацікавленості мовою і
культурою інших народів і поваги до них. Потреба у розумінні інших культур і мов
визначається як одне з нагальних завдань, до розв’язання якого мають активно
долучитися навчальні заклади.
У вітчизняній освіті, з одного боку, володіння іноземною мовою розглядається
як інструмент – уміння передачі думок та інформації. З іншого боку, мова
розуміється як важливий елемент інтелектуального розвитку людини, її сприйняття
і самовираження.
Сьогодні провідними завданнями у вищій освіті є навчання іноземної мови
професійного спрямування і розвиток та удосконалення іншомовної комунікативної
компетенції студентів, реальне підвищення їх рівня володіння іноземною мовою. Це
може бути досягнуто за умови чіткого визначення цільових настанов, конкретних
завдань з урахуванням обсягу часу, виділеного для вивчення дисципліни «Іноземна
мова» у певному виші, розуміння, якого рівня підготовки мають досягти студенти,
укладання та відбору відповідних навчально-методичних матеріалів, використання
сучасних технологічних методів, форм й засобів навчання.
Водночас європейські дослідження вказують на важливість формування
спеціальної програми дій, що забезпечила б реалізацію формування
багатокультурної і мультилінгвальної Європи. Суттєвими напрямами такої
програми мають стати: заходи з підвищення мотивації студентів до вивчення мов;
заохочення до участі у навчальних видах роботи у позанавчальний час (проведення
круглих столів і семінарів на теми, що стосуються культури народу, мова якого
вивчається, книжкових/музичних презентацій, показів фільмів з подальшим
обговоренням, організації роботи клубів іноземних мов, лекцій, ярмарок іноземних
мов тощо); розробка сучасних навчальних матеріалів для різних освітніх рівнів.
Особливе значення має залучення нових технологічних ресурсів (Інтернет мережа,
програми дистанційного навчання). Усі вищі навчальні заклади повинні мати
сучасні обладнані ресурсні центри і центри індивідуалізованого навчання.
Адекватного забезпечення потребують бібліотеки.
Навчальні програми мають бути зорієнтовані на визначення потреб студентів і
суспільства та на акцентування практичних переваг володіння іноземними мовами.
Сьогодні і в Україні, і в Європейському освітньому просторі впроваджується
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стратегія вивчення мов протягом життя (life-long language education). А це означає,
що післяшкільні заклади освіти (зокрема заклади вищої освіти) мають відігравати
важливу роль у системі освіти протягом життя і пропонувати привабливі
можливості у сфері вивчення мов, забезпечувати розвиток й стимулювання
самостійного вивчення іноземних мов студентами, навчання їх навичок й умінь
самостійного учіння.
Водночас це ставить серйозні завдання перед викладачами мов, які мають бути
готові до змін навчальних умов, до впровадження нової технології, до змін у
навчальному процесі, до теоретичних та практичних нововведень, готових
впроваджувати нові підходи й методи і форми навчання. Важливою вимогою стає
підготовка вчителів, готових до викладання як найменше двох іноземних мов,
оскільки крім іншого це стає фактичною умовою працевлаштування таких фахівців
на ринку праці.
КОММУНИКАТИВНАЯ МЕТОДИКА И ВИДЫ УПРАЖНЕНИЙ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ОБЩЕНИЮ СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ФАКУЛЬТЕТА
Кузьмина В.С. (Харьков)
При обучении общению, а также при выборе комплекса упражнений для
развития и усовершенствования коммуникативных навыков студентов вполне
естественным представляется выбор коммуникативной методики.
Коммуникативная методика – это, прежде всего, прагматичный подход к
изучению иностранного языка. Главной особенностью коммуникативной методики
является то, что она позволяет изучать все аспекты иностранного языка через
общение [3]. Коммуникативная методика ориентирована на деятельность, в центре
которой находится студент – субъект обучения [2]. Основное внимание в ней
уделяется выполнению таких упражнений и заданий, благодаря которым у
студентов развиваются коммуникативные навыки для эффективного устного и
письменного общения. Студентов необходимо активно привлекать к процессу
обучения, уделяя внимание упражнениям и заданиям, выполнение которых требует
осуществления активных практических действий.
Для развития диалогической речи в коммуникативной методике
предусматривается использование таких методических приемов, как общение в
рамках определенного контекста или конситуации (contextualized practice),
составление диалога из разрозненных реплик (jumbled dialogue), наполнение и
завершение диалога (dialogue completion), пошаговое составление диалога (discourse
chains), в том числе и на основе программы или схемы общения, составление
диалогов по опорным сигналам (cued dialogues), а также письменное составление
диалогов [1].
Особое место в обучении диалогической речи отводится использованию
ролевой игры, в том числе, в форме обмена информацией, на основе сценарной
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разработки, в форме установления, поддержки и развития межличностных
отношений, а также в виде различных игровых приемов (пантомима и наглядные
действия, использование фотографий и картинок, текстов, газетных вырезок).
Особое внимание в данной методике уделяется моделированию ситуаций общения
на межролевой основе (simulation), приемам дискуссионного общения, дебатам.
Предметом особого внимания является обучение студентов самовыражению в
процессе иноязычного общения. В этом плане предлагается использовать интервью,
технику дискуссии, технику рассказа.
Что касается развития монологических умений и обучения им, то следует
отметить, что оно осуществляется главным образом в системе диалогической речи.
Оно направлено непосредственно на монолог в диалоге.
В методике преподавания иностранных языков существует два типа
упражнений, которые способствуют более эффективному овладению иностранным
языком: упражнения открытого типа и упражнения закрытого типа. К
упражнениям открытого типа
относятся такие упражнения творческого
характера, как мозговой штурм (brainstorming ), устное выступление (presentation ),
выступление-отчет (reporting back ), дискуссия ( discussion). В методике различают
дискуссию, которая направляется (guided discussion) и свободную дискуссию, (free
discussion), которая применяется на более продвинутых этапах обучения и
приобретает творческий характер.
Сюда также относятся ролевая игра (role play) и интервью (interview).
Интервью может быть заранее подготовленным (guided interview), сосредоточенным
на одной теме или на одном из аспектов темы (focused interview) или расширенным
(depth interview ).
Упражнения закрытого типа допускают единственно правильный ответ
или способ выполнения задания. Это не коммуникативные, тренировочные
упражнения. Они отличаются от упражнений открытого типа тем, что основное
внимание уделяется
четкой правильности речи. Такие упражнения часто
аналогичны объективным тестам, которые используются для контроля
сформированности языковых навыков. Примерами таких заданий являются
заполнение пропусков (gap filling), поиск соответствий (matching , обновление
предложения (reconstruction), выбор правильности или ложности утверждения
(true/false statements) и некоторые другие.
Опыт преподавания показывает, что использование данных видов
коммуникативных заданий и упражнений помогает добиться поставленной цели, а
именно формированию и развитию коммуникативных навыков и умений студентов
старших курсов специализированных вузов.
ЛИТЕРАТУРА:
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по методике преподавания иностранных языков. – СПб.: БЛИЦ, Cambridge
University Press, 2001. – 224 с. 2. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения
английскому говорению. – М.: Просвещение, 1991. -180 с. 3. Практический курс
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ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ
ВЕРБАЛИЗАЦИИ МЕНТАЛЬНЫХ СТРУКТУР ПСИХИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОМ ЯЗЫКЕ
Куприева И. А. (Белгород)
Обзор литературы и анализ эмпирического материала показывают, что
актуализация психических процессов в современном английском языке
представляет собой один из самых объемных и сложных объектов анализа. Все дело
в том, что отражение перцептивной, интеллектуальной и аффективной сфер
сознания человека на языковом уровне, по сведению когнитивных лингвистических
и нелингвистических дисциплин, есть ни что иное как актуализации ментальных
структур психических процессов посредством лексических и фразеологических
единиц. Соответственно, описание особенностей ощущения, восприятия, отражения,
памяти, внимания, воображения, а также эмоционально-волевых процессов в
современном языке возможно благодаря целому массиву вербализаторов, которые в
совокупности представляют номинативную плотность ментальной структуры
(термин В.И. Карасика). Дистрибуция последней с учетом коммуникативной задачи
позволяет говорить о наличии массы лексических и фразеологических средств,
систематизация и анализ которых при учете нелингвистического знания, позволяет
выявить
специфические
когнитивные
признаки
для
моделирования
соответствующей ментальной структуры как концептуального обоснования
семантической плотности, соответственно.
При поиске такой универсальной модели особое значение приобретает
обращение к исследованию значения слова с опорой на процессуальную теорию
(Леонтьев А.А., Леонтьев А.Н.), теорию фиксированных установок (Н.Ф. Рафикова),
теорию лексикона (А.А. Залевская), позволяющие обосновать корреляции
модификации семантики и дискурса. Примечательным в названных подходах
является постулат об организации дискурса в качестве ментальной структуры
наивысшей степени абстракции, в которую вложены более частные ментальные
модели. В данном случае ученые обращаются не столько к системному, сколько к
функциональному или модифицированному значению, которое мыслится ими,
соответственно, как дискурсивно обусловленное. Данное умозаключение основано
на ряде психолингвистических экспериментов, подтвердивших способность лексем
и фразем проектировать в сознании индивида концептуальную модель ситуации и
вызывать таковую. Следовательно, дальнейшее развертывание смысла ситуации
видится как активация соответствующих более частных ментальных структур, их
блендов и пересечения. Иными словами, актуализация системных и несистемных
смыслов в пределах определенного контекста определяется активацией разных
подструктур, вложенных в гештальт дискурса, что обусловливает вариативность
понимания проекции текста. Индивидуальное восприятие, так же как и
индивидуальное формирование опыта, которое проецируется в дальнейшем в
значение единиц, поддается с позиций процессуальной или деятельностной теории,
постулирующей формирование и модификацию значения в результате деятельности.
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При этом, несмотря на столь массивные разработки в области семантики и с
позиций деятельностного подхода и с позиций методологии лингвокогнитивного
моделирования наблюдается отсутствие системного описания механизмов
вербализации ментальных структур лексикой психических процессов. Думается, что
объединение передовых постулатов гештальт-психологии и теории деятельности в
пределах процессуально-гештальтного подхода в пределах авторской методологии
позволит восполнить пробелы в исследовании лексики абстрактной семантики,
номинирующей психических процессы, и не только. Данная задача выносится на
перспективу исследования.

APPROACHES TO ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
Kutoyan A. (London, UK)
With the increasing internationalisation of the English language there is a growing
interest among students, teachers, researchers and academics to attend educational
institutions in the English-speaking world or to produce articles for publication in English
language academic journals. However, studying or publishing within such a context
requires far more than linguistic competence. The culture of academia within the Englishspeaking world demands that for any contribution to knowledge to be considered seriously
it must, at a minimum, demonstrate rigorous critical analysis, use a wide range of source
materials and be written in a tightly controlled and strictly academic style. For non-native
speakers unfamiliar with the Anglo-Saxon education systems, producing such output
necessitates at least some understanding of the field of English for Academic Purposes (EAP).
The requirements of English for Academic Purposes (EAP) are far enough removed
from General English, Business English or any other esoteric sphere of language learning
that over the past twenty years an entire field of linguistics has grown around the subject
within the English speaking world, and yet despite this, the principles of EAP remain
almost entirely unknown in Ukraine. A description of precisely what EAP entails is far
beyond the scope of this paper, but we can identify a number of general rules which
anyone wishing to engage within an English language academic context needs to be
familiar with.
1) Vocabulary. Although there exists a debate among scholars as to exactly which lexis
it should contain, there is increasing emphasis on knowledge of the Academic Word
List. These lists contain words (and associated word forms) considered essential for
learners to know in order to write competent Academic English. These can be
taught by assigning a given number of new words from the list to learn every week
and by testing their acquisition by gap-fill exercises in which learners need to decide
which word from the list is appropriate in and which form of the word it should be.
Equally, learners need to understand which words and phrases are considered nonacademic (such as ‘get’, ‘thing’ and ‘lots of’). Reading passages containing nonacademic phraseology can be given and students can re-write them in better style.
2) Grammar. In order to avoid personal language, incidence of the passive voice is
very common in Academic English. Learners need to ensure their familiarity with
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the passive, not simply its construction but also the appropriacy of its usage in any
given context.
3) Organisation. This consists of overall structural coherence, through which a clear
thought process is developed in an essay, and paragraph level cohesion. The former
can be practised by giving learners disjointed essays with an introduction, various
aspects of the main body and a conclusion all mixed up and asking them to
rearrange them. The latter consists of teaching linking language and the role of topic
sentences, supporting sentences and concluding sentences in paragraph structure.
Linking language can be taught and then practised with gap-fill exercises while
sentence structure is best practised by rearranging a paragraph and asking learners to
put it in the correct order.
4) Content. It is of course important to ensure that the quality and range of ideas a
learner wishes to include are of a high standard, but more importantly teaching
content necessitates showing learners how to incorporate primary and secondary
source material into their work. They need to be taught how to reference both direct
and indirect quotations. The first of these is fairly straightforward, but the second
might involve summarising an entire idea or simply paraphrasing another writer’s
sentence and is probably the most difficult skill for learners. This can be practised
by reformulation exercises where sentence are given and learners must change their
grammar, vocabulary and syntax without altering their meaning. Also, learners can
be given texts to read and then must select the most appropriate summary of it from
a set of options.
This article has looked at some of the principal components of EAP and suggested one
or two ways in which they can be taught. However, perhaps the biggest challenge facing
us at this moment is not that learners are unfamiliar with EAP but that very few teachers
understand its increasing relevance and importance. Maybe we need to begin by teaching
our teachers.

HYBRIDIZATION AS A PROCESS OF WORD-FORMATION IN THE
ACQUISITION OF FOREIGN LANGUAGE
Ladynenko A. (Odessa)
Despite their importance to the foreign learners, processes of hybrid word-formation
are often neglected in teaching foreign languages. No one can deny that the processes of
word-formation are very important in effective social interaction, communication and
various subjects of education. The processes of hybrid word-formation by means of which
student’s vocabulary can be expanded are numerous.
Current research is devoted to the analysis of hybrid types used in typologically
different languages in order to identify the most frequently applied structural models of
this word derivation phenomenon and the ways of their acquisition.
Under the hybrid we mean any language formation, which combines elements of
different languages.
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The various structural graphic and morphological groups of hybrid entities are
analyzed in the research. The most common among them are:
1) graphic hybrids. These formations combine the elements of different alphabetical
systems, for example in the Slavic languages Cyrillic letters in the native word may be
partly replaced by the letters of the Latin alphabet with the same phonetic content. This
process is very popular in modern Russian literature [2], especially in the so-called
glamorous one. As a result of such transformation the native word acquires additional
connotation senses (for example, mannerism);
2) structural and morphological hybrids. In this case forming elements (roots and affixes)
are taken from different languages and give various structural combinations. The
investigation shows that the most active word-morphemes are different suffixes and semisuffixes. Prefixes as hybrid forming elements are used less frequently. As a rule, in this
function they are engaged in combination with various suffixes of the same language. The
most interesting ways of hybridization is the use of foreign postpositional elements which
are added to the native stems as prefixes. This model is especially popular with the poets;
3) compound words. Many hybrids are compound words consisting of at least two stems
which in the corresponding languages occur as free forms. Our observations show that this
model is commonly applied in the German language. Most frequently the formation of
hybrid compounds here is based on combination of German and English roots. Sometimes
they form long chains of stems (5-6 units).
Thus, the process of hybridization is a very productive way of word formation in
various European languages (Slavic and Germanic). The most active word formation
elements are the elements of the English language, first of all suffixes and semi-suffixes [1].
New hybrids occur in different types of text including media texts and fiction.
Gradually some of them enter the main vocabulary fund and acquire the status of inherent
units of the basic language.
The exercises to be used in the teaching process are:
1. component analysis of hybrid types which occur in the text;
2. formation of new hybrids on the model suggested;
3. translation of the hybrids in the mother language;
4. analysis of the stylistic function of the hybrids in different texts.
LITERATURE:
1. Бурцева Т.Н. Моделирование в лексикологии и неографии / Т.Н. Бурцева. //
Активные процессы в современном русском языке: сб. науч. трудов. – Нижний
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РОЛЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УМЕНИЙ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
СТАНОВЛЕНИИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА В ВУЗЕ
Ластовка К.И., Шарун Ю.Ф. (Харьков)
На современном этапе развития информационного общества требуются новые
подходы к формированию компетентного специалиста, способного самостоятельно
и творчески мыслить, своевременно решать возникающие в его жизни проблемы и
хорошо адаптироваться к быстро меняющимся условиям. В связи с этим особую
значимость в вузе приобретает проблема формирования интеллектуальных умений
студентов.
В свете этого следует отметить, что ценные идеи по поводу формирования
интеллектуальных умений студентов были раскрыты в научных работах известных
педагогов и психологов, которые могут успешно творчески использоваться в
педагогической практике высших учебных заведений.
В основе интеллектуальных умений лежат мыслительные операции, которые
являются исходными мышления. Однако само по себе содержание образования –без
специального формирования приемов учебной работы – не может автоматически
развивать мышление учащихся. Оно создает благоприятные предпосылки,
возможности для формирования мышления, а реализовать их, призван
преподаватель с помощью специальной методики, в основе которой должны быть
последовательность, этапность, системность.
В настоящее время у студентов важно воспитывать умение самостоятельно
пополнять знания и ориентироваться в стремительном потоке информации.
Интеллектуальные умения – это совокупность действий и операций по получению,
переработке и применению информации в образовательной деятельности [2].
Как свидетельствует анализ научной литературы, интеллектуальные умения
относятся к группе обобщенных умений. По мнению Г. Щукиной, они
характеризуются такими основными признаками: мобильностью, подвижностью,
безотказностью действия в любых ситуациях и на любом предметном материале.
Характерными проявлениями этих умений является также сознательность,
интеллектуальность,
целенаправленность,
произвольность,
плановость,
прогрессивность, практичная действенность, слияние умственных и практических
действий, а также вариативность способов достижения целей. Как считает
исследовательница, именно гибкость по своим свойствам, легкая переносимость в
новые обстоятельства, направленность на развитие интеллектуальных способностей
субъектов обучения и позволяет отнести интеллектуальные умения к группе
обобщенных умений. Поэтому овладение этими умениями позволяет субъекту
обучения действовать свободно в разных ситуациях, быстро совершать любые
предметные действия. В качестве конкретных примеров интеллектуальных умений
автор называет такие: умения самостоятельно работать с литературой, умения
наблюдать и ставить опыты и т. д. [1].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что учебный процесс в высшей
школе – это не только усвоение профессиональных знаний, умений и навыков, это
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сложная система организации, управления и развития познавательной деятельности
студентов, это процесс многостороннего формирования специалиста высшей
квалификации. При этом интеллектуальные умения выполняют важную роль в
процессе профессионального становления такого специалиста.
ЛИТЕРАТУРА:
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ПРИЙОМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО ЧИТАННЯ
НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Лебедєва О.А., Шарова К.С. (Харків)
Читання репрезентує собою інтегруючий вид мовної діяльності. Воно
допомагає розвитку мислення та мовних навичок завдяки вкорінюванню в активний
творчій процес мовної діяльності, що являє собою взаємодію («interaction») з
текстом, книгою, викладачем, тощо. Інтерактивне читання – це процес за для
здійснення якого, треба активізувати свої знання та пов’язати їх з новою
інформацією. Якщо мова взаємодіє зі всіма аспектами оточення студента, з його
думками й почуттями, з його соціальним та культурним контекстом, то засвоювання
мови пройде на більш високому рівні [2, с. 181].
При організації інтерактивного читання необхідно додержуватися таких умов:
•
студенти пропонують для читання цікаві, автентичні тексти, які з естетичної
точки зору будуть приємні та відповідають їх віку;
•
студенти повинні мати змогу дискутувати, ділитися своїми думками як в усній
так і в письмовій формі;
•
завдання, що супроводжують текст повинні носити реальний комунікативний
характер.
Для розвитку навичок інтерактивного читання також пропонуються завдання,
що залучають студентів до читання (так звані «engagement activities»). Частина з цих
завдань може бути виконана до читання тексту, а інші використовуються у процесі
читання, ще один підрозділ таких завдань репрезентує собою найбільш ефективний
вид і виконується після читання літературного твору. Метою цих завдань є
супроводити читача «в, крізь і за текст», дати йому змогу «пірнути» у літературу.
Крім цього однією з умов вдалого використання прийомів інтерактивного
читання є наявність дискусії. Якщо студенти поглинають у живу дискусію, їх
розуміння літературного твору значно посилюється не тільки за рахунок питань
викладача, але й завдяки взаємодії з іншими читачами.
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Для більш плодотворного обміну поглядів під час дискусії викладачу
рекомендується виступати у ролі організатора обговорення, підтримувати його та
забезпечувати взаємодію. Крім цього мати заздалегідь підготовлені питання, щоб
спричинити коментарі або міркування читачів; активувати різноманітні розумові
процеси студентів (аналіз, синтез, порівняння, оцінювання); залучати всіх студентів
до обговорення, шляхом опитування та організації фронтальної і групової роботи [1].
Таким чином, можна стверджувати, що розвиток навичок інтерактивного
читання на заняттях з англійської мови не тільки є невід’ємною частиною засвоєння
мови, але й сприяє персональному розвитку студентів, стає основою для навчання
говорінню, аудіюванню і письму.
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КИНЕМАТОГРАФИЧНОСТЬ АДАПТИРОВАННОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (READERS) В ELT
Легейда А. В. (Харьков)
В последнее время отмечается возрастание авторитета междисциплинарных
исследований, в частности междисциплинарных теорий анализа текста, что
приводит к попыткам осуществления интерпретации взаимодействия различных
семиотических систем в рамках определенных медиум-сред [1], а также к выработке
соответствующей междисциплинарной методологии [1]. Данное исследование
представляет собой подобную попытку, фокусируя механизм преломления текста
художественного произведения в текст последующей (-щих) киноадаптации (-ций),
их семиотическое взаимодействие и сосуществование в виде единого
культурологического конструкта [1]; при этом одним из проявлений данных
взаимодействия и сосуществования является вторичный процесс обратного влияния
кино на литературу, представленный, в частности, экфрастическими вкраплениями
киноадаптациив текст оригинала литературного произведения [1;4], сокращенного в
лингводидактических целях в рамках ELT.
Трактуем кинематографическую прозу как художественный текст, в котором
присутствует кинематографический эффект, при этом полагаем художественный
кинематографический текст результатом сложного процесса взаимовлияния
киноискусства и литературы [2]. Процесс экфразиса [1; 4] – создания элементов
художественного мира литературного произведения с привлечением мотивов
визуального артефакта – считаем одним из проявлений кинематографичности во
вторичном методическом продукте (Readers), являющимся результатом обратного
влияния киноадаптации на породивший ее литературный оригинал.
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Данный художественный синтез, взятый на вооружение такими
издательствами, как Penguin Readers, Cambridge University Press, Express Publishing,
Oxford Bookworms, Library Oxford Bookworms, Macmillan Readers, Penguin Student
Edition, Oxford University Press, Heinemann ELT Guided Readers, Longman Classics
является методически оправданным, так как позволяет использовать в тексте
художественного произведения определенный набор выразительных средств кино,
заимствованных из соответствующих киноадаптаций. Последние призваны
придавать тексту кинематографичность и апеллировать к целевой молодой
аудитории (как правило, познакомившейся с киноадаптацией ранее литературного
оригинала) данных издательств, являющейся объектом ELT. Так, тексты Readers
перемежаются раскадровками из соответствующих киноадаптаций, сменой планов, а
обложка Readers зачастую полностью воспроизводит дизайн мультимедийного
DVD-диска, при этом содержит элементы рекламы соответствующего фильма
(Forrest Gump, The Client, A Time To Kill), информацию о полученных им наградах
американской киноакадемии (My Fair Lady), а также название фильма, заменившее
название книги (так, название фильма Casablanca пришло на смену названию книги
As Time Goes By) и т. п. Сами же адаптированные в ELT версии могут базироваться
как на оригинальном произведении, так и на киносценарии адаптации (My Fair Lady,
The Client).Таким образом, текст Readers, одновременно основываясь, как на
оригинальном произведении, так и на киноадаптации последнего (о чем
свидетельствуют фразы retold by / simplified by / based on a screenplay), приобретает
нелинейную структуру, демонстрирует известное развертывание, становится
мультимедийным [3] (объединяющим информацию различной природы – кадры из
фильма, фотографии, вербальный текст, звуковое сопровождение в формате mp3 и т.
д.) и мультимодальным [3] (чье восприятие задействует как зрительный, так и
слуховой физиологических каналы восприятия).
Подобная
устойчивая
методическая
тенденция
стремления
к
кинематографичности
адаптированной
в
лингводидактических
целях
художественной литературы призвана облегчить процесс знакомства аудитории с
художественными произведениями, снять фактор тревожности при апеллировании к
знакомой раскадровке, персонажам-актерам, сюжету фильма, зачастую пренебрегая
оригиналом и совершая литературную подмену, тем самым порождая новое
произведение коллективного авторства.
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ФОРМУВАННЯ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
Ленюк Н.М. (Херсон)
Іншомовна комунікативна компетенція студентів технічних спеціальностей
визначає здібність та готовність суб’єкта професійної діяльності здійснювати
професійне спілкування іноземною мовою та передбачає сформованість
комунікативних умінь у всіх видах мовленнєвої діяльності, наявність мовних знань і
навичок оперування ними. Зважаючи на професійну спрямованість формування ІКК,
пропонуємо на прикладі німецької мови виділити у складі професійної
компетентності студентів технічних спеціальностей наступні компетенції:
1. Лінгвістична (мовна) компетенція передбачає володіння знаннями про
систему німецької мови: – лексична компетенція – сукупність лексичних знань і
мовленнєвих лексичних навичок;– граматична компетенція – граматичні знання та
граматичні мовленнєві навички, особливості використання найбільш уживаних
граматичних форм і конструкцій німецької мови; – семантична компетенція
розглядає здатність усвідомлювати й контролювати організацію змісту
німецькомовного тексту;– фонологічна компетенція включає фонетичні знання та
мовленнєві слухо-вимовні навички, володіння якими має бути наближеним до носіїв
мови, відсутність інтерференції;
2. Мовленнєва компетенція передбачає вміння формулювати думки за
допомогою одиниць і правил німецької мови у сфері професійного мовлення: –
компетенція в аудіюванні – сприйняття німецької мови на слух під час прямого
спілкування та роботи з інформаційними джерелами; – компетенція в говорінні: компетенція в діалогічному мовленні; - компетенція в монологічному мовленні;–
компетенція в читанні забезпечує сформованість навичок і вмінь читання та
розуміння оригінальної спеціальної літератури;
– компетенція в письмі – навички і вміння правильно оформлювати німецькомовні
письмові висловлювання різного типу; письмово реферувати та анотувати матеріали
із науково-технічної та країнознавчої тематик з оригінальних німецькомовних
джерел;
3. Лінгвосоціокультурна компетенція:– соціолінгвістична компетенція
пов’язана зі знаннями та вміннями, необхідними для здійснення соціального аспекту
використання німецької мови у професійній діяльності; – соціокультурна
компетенція передбачає знання національно-культурних особливостей соціальної та
мовленнєвої поведінки німців і складається з: – країнознавчої компетенції – знання
історії, географії, економіки, державного устрою, літератури, традицій і звичаїв
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німців; – лінгвокраїнознавчої компетенції – формування й володіння особливостями
мовленнєвої та не мовленнєвої поведінки німецькомовного населення;
4. Навчально-стратегічна компетенція – володіння навчальними й
комунікативними стратегіями, вміння їх використовувати в процесі вивчення
німецької мови:– навчальна компетенція – здатність студентів користуватися
раціональними прийомами розумової праці, стратегіями оволодіння лінгвістичною,
мовленнєвою та лінгвосоціокультурною компетенціями, самостійно й відповідально
навчатися;– стратегічна компетенція – здатність студентів компенсувати у процесі
мовлення недостатній рівень володіння німецькою мовою;
5. Дискурсивна компетенція розглядає специфікацію письмових та усних
типів текстів;
6. Прагматична компетенція – знання принципів організації, структури й
укладання висловлювань і повідомлень німецькою мовою;
7. Інформаційна компетенція – уміння добувати, опрацьовувати й
використовувати інформацію з різних джерел за допомогою німецької мови. 8.
Предметна компетенція – сукупність теоретичних знань, практичних навичок, умінь,
ставлень, досвіду та особистісних якостей співробітника, що дають змогу
здійснювати пошукову, евристичну діяльність, самостійно здобувати нові знання,
аналізувати професійну діяльність;
9. Лінгвопрофесійна компетенція – здатність добувати інформацію,
здійснювати наукову діяльність з активним використанням німецької мови;
10. Когнітивна компетенція – уміння розуміти інформацію: співвідносити
почуте / прочитане з ситуацією спілкування; пов’язувати конкретні факти з
висновками; слідкувати за логікою викладення; осмислювати мовленнєві форми;
вирішувати проблему нестачі слів за рахунок дефініцій і пояснень.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Лашкул В. А. Формування професійної компетенції студентів технічних ВНЗ
засобами іноземної мови – складова якості професійної підготовки майбутнього
фахівця / Лашкул В. А. // Наука і методика: Зб. наук.-метод. праць / Редкол. : А. Ф.
Гойчук (гол. ред.) та ін. – К. : Аграрна освіта, 2006. – Вип. 8. – С. 140 – 146.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ( АНГЛІЙСЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ
МОВАМИ ) АНОТАЦІЙ ДИСЕРТАЦІЙ У ГАЛУЗІ ПРАВА
ТА ЇХ ВРАХУВАННЯ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ
Литвиненко С.В. (Харків)
Анотація є стислим викладом змісту дисертації і має відповідати вимогам
англомовних анотацій за структурою, повинна відображати логіку подання
результату дослідження. Від анотації
вимагається
бути змістовною
та
інформативною, що відображається у чіткому розкритті основного змісту
проблематики дослідження. Анотація у галузі права повинна бути написана
якісною англійською мовою, з урахуванням конкретної галузі права, сфери
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правовідносин та відмінностей правових систем. Англомовні анотації в галузі
права досі не аналізувалися українськими вченими і саме цим пояснюється
актуальність , важливість та суттєве значення даного дослідження.
У ході аналізу перекладу анотацій дисертацій у галузі права було виявлено,
що переважна більшість перекладачів застосовує буквальний переклад.
Даний
вид перекладу є суто механічним перекладом слів іноземного тексту у тому
порядку, в якому вони зустрічаються в тексті, без урахування їх синтаксичних і
логічних зв’язків, такий переклад частіше за все призводить до відсутності змісту і
повинен поступово викорінюватися з перекладацької практики. Також при перекладі
анотацій не були враховані вимоги до перекладу суто юридичної термінології, а
саме:
відповідність
правилам
та
нормам
відповідної
мови;систематичність;відповідність конкретній дефініції, яка орієнтована на
відповідну концепцію; точність; лаконічність; спрямованість на максимальну
відповідність (у рамках відповідної системи термінів відповідної галузі права та
правової системи ); благозвучність. Приклади наведених перекладів анотацій не
зовсім відповідають деяким із зазначених вимог. Отже, через
відсутність
адекватності перекладу
анотацій у галузі права, такі переклади не можуть
відповідати вимогам замовника.
Враховуючи наявні складнощі при перекладі анотацій дисертацій у галузі
права
було розроблено низку рекомендацій щодо
навчання майбутніх
перекладачів професійного юридичного перекладу:
1. Істотною умовою адекватного професійного перекладу анотації в галузі права є
всебічне й повне розуміння конкретної галузі права або юридичної науки, з якою
безпосередньо пов`язана анотація. Перекладач повинен мати високий рівень
фонових знань у даній галузі права. Також перекладач повинен володіти гідним
рівнем фонових знань з порівняльного правознавства, яке полягає в зіставленні
різних правових систем, їхніх структурних елементів з метою виявлення подібності
чи відмінності в юридичних формах, державних механізмах, у суспільних
відносинах та ефективності регулюючої дії права, що в цілому розкриває спосіб
розв'язання схожих правових проблем.
2. Для того, щоб правильно перевести кожне речення і весь текст, необхідно
зрозуміти, як влаштоване англійське речення, які існують механізми, що роблять
той чи інший набір слів реченням.
3. При перекладі анотацій у галузі права, так само як і в будь-якій іншій галузі,
висувається вимога прагматичної адаптації перекладу з метою забезпечення
рівності комунікативного ефекту в ТО та ТП. Перекладач повинен враховувати
всі фактори , які можуть забезпечити йому досягнення виконання професійного
перекладу анотації, особливо він повинен правильно обрати спосіб перекладу,
маючи чітке розуміння кожного з них.
4. Майбутніх перекладачів також слід навчати знаходити функціональні аналоги
та використовувати описовий переклад для передачі значень безеквівалентної
лексики.
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КУРІКУЛУМ – НОВА БАЗИСНА КАТЕГОРІЯ МЕТОДИКИ
Литвинюк О.І. (Дніпропетровськ)
Базисними категоріями методики викладання іноземної мови традиційно
вважають підхід, метод, прийом, співвідносять їх одне з одним як ціле з частковим.
В останнє десятиліття до переліку дедалі частіше додають курікулум, але відкритим
залишається теоретичне питання про те, чи став він самостійною категорією нашої
наукової галузі.
Мета цієї доповіді – окреслити коло питань для категорізації курікулуму в
нашій предметній дидактиці. Для цього виокремимо ознаки традиційних категорій,
відберемо ті характеристики курікулуму в методиці викладання іноземних мов, які
відрізняють його від тотожних понять в інших предметних дидактиках, та оцінимо
його теоретичний потенціал.
Традиційні базисні категорії методики за функціями співпадають з аналогами
в інших галузях знань. Така гностична тотожність робить їх надійними
обмежувачами вмісту, забезпечує цільову спрямованість останнього, дозволяє
уточнювати дидактичний зміст вже на стадії його розробки. Тому, наприклад,
прийом перенесення навика застосовується в усіх предметних дидактиках, але в
методиці викладання іноземних мов він має розгалуженішу мережу видів:
різнопланові імітації, перехідні імітації з частковими трансформаціями,
трансформації на базі сформованих рідною мовою навичок тощо. Визнаними
спільними ознаками категорій нашої предметної дидактики є їх телескопичність
(підхід складається з методів, методи – з прийомів, прийоми містять певні набори
вправ для розвитку певних мовних або мовленнєвих навичок) та варіативний
потенціал (в межах структурної одиниці вищого рівня комбінації її елементів
створють нові змісти без зміни спільної методологічної основи, вправляння в письмі
покращує навички читання тощо).
У сучасній методиці викладання іноземних мов поняття курікулум вживають
переважно в двох значеннях: 1) як новітнє позначення прагматично спрямованого
курсу навчання та 2) в буквальному – на позначення програми та/або плану.
Наповнення поняття в частині дидактичного скорочення шляху від теоретичного
знання до практичного застосування останнього полягає в застосуванні мови в
штучному середовищі: якнайшвидшому введенні вправ на вилучення практично
значущої інформації (робота зі схемами, оголошеннями тощо) та вправлянні в
продуктивному мовленні в найпростіших коммунікативних ситуаціях (привітання,
знайомство, часто вживані фрази).
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Таку обов’язкову життєвість навчальної комунікативної ситуації можна
вважати категоріальним жорстким обмежувачем, а отже – й ознакою, притаманною
методичній категорії. Однак слідом постає питання, чи є курікулум в методиці
викладання іноземних мов також телескопічним та варіативним відносно до інших
базисних категорій та, якщо так, як ці характеристики експлікуються в ньому. Таке
виявлення і покаже, на нашу думку, теоретичний потенціал курікулуму як
методичної категорії та його взаємовідношення з традиційними категоріями –
підходом, методом і прийомом в теоретичному полі нашої предметної дидактики.
Таким чином, ступінь категорізація курікулуму залежить від того, чи виявить
він як дидактичний феномен ті самі властивості, котрі концептуалізують базисними
вже визнані категорії методики викладання іноземних мов, але вже зараз, на нашу
думку, він є явищем категоріального порядку, хоча, можливо, не завершив процесу
набуття всього набору відповідних характеристик та функціональних ознак.

КЛІПОВЕ МИСЛЕННЯ ЯК НОВА ПРОБЛЕМА
ПСИХОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Литвинюк О.І. (Дніпропетровськ)
Надмірне спілкування дитини з комп’ютером призвело до появи нового типу
мислення – кліпового, яке, зокрема, гальмує оволодіння іноземною мовою, але ще
мало досліджене. Мета ціє розвідки – привернути увагу до нього як нової проблеми
психології викладання нашого предмету та запропонувати авторське бачення
магістральних шляхів її подолання. Для цього оглянемо основні вияви нового типу
мислення; покажемо, як вони впливають на виконання аудиторних завдань;
визначимо базові педпсихологічні й психолінгвістичні вимоги до методичних
систем для «кліповомислячих».
Основними ознаками кліпового мислення психологи називають швидку
втомлюваність, стрімке розпорошення уваги, її концентрацію на одному предметі не
більше, як на 3-4 хв., неспроможність до повторювальних дій понад 2-3 хв., погане
запам’ятовування, проблеми з мовленням. Ми б додали ще слабко контрольовану
кінетику під час спілкування.
Студенти з кліповим мисленням почали траплятися авторові в 1990-х р.р. в
групах спеціальності «Міжнародні економічні відносини» Дніпропетровського
національного університету ім. Олеся Гончара. З їх слів, вони змалку без обмежень
користувались комп’ютерами. Водночас їх одногрупники –
випускники
університетського Ліцею інформаційних технологій, а також студенти спеціальності
«Інформатика» мали звичні типи мислення. З часом кількість «кліповомислячих»
зросла, але тенденція не змінилась.
При навчанні мови для професійних цілей студенти з кліповим мисленням
ігнорують тренувальні вправи, прагнуть відразу перейти до проектної роботи, але в
ній (якраз тому, що пропустили фази закріплення нового мовного матеріалу) часто
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замінюють вербальний потік відеорядом і тому мають стабільно нижчі результати
порівняно з одногрупниками, болісно сприймають невидатні наслідки своєї роботи
на занятті, внаслідок чого мотивація (а разом з нею й відвідування занять) падає,
активуються компенсаторні механізми, котрі гальмують опанування мови для
професійних цілей (наприклад, такий студент, як правило, змалку вчить англійську
для загальних цілей, непогано нею володіє та намагається і в подальшому
користуватись старим словниковим запасом, поволі розширюючи його за рахунок
поодиноких фахових термінів).
Вербальну комунікацію «кліповомислячих» ми характеризуємо як надмірно
клішовану, що проявляється в краткості висловлювань, відсутності розгорнутих
речень, описів, тропів, лексичній бідності репертуару. Така нерозвиненість
мовлення рідною мовою, зокрема, – образного, потребує особливої психологопедагогічної та предметно-дидактичної організації навчання чужої.
Психологічна основа останньої має, на нашу думку, більшою мірою спиратись
на розвинені у таких людей зорову пам’ять, розширене поле зору, спроможність
розподіляти увагу на більшу кількість об’єктів та т. ін., а вибір вправ –
спрямовуватись на розвиток вольових зусиль, утримання уваги на одному об’єктові,
посилення абстрактно-логічного мислення та т. ін.
Психолінгвістична похідна таких наявних і бажаних характеристик підказує
потребу виявити оптимальну послідовність тренувальних вправ, урізноманітнити їх
пред’явлення для одного і того самого психолінгвістичного механізму, розширити
репертуар комунікативних ситуацій для однотипних імітацій. Звідси – методична
потреба оновити курси, модулі, блоки, переглянути інвентар та уточнити
дидактичне навантаження прийомів дифференціації та індивідуалізації, в першу
чергу, – для аудиторної роботи.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА «SHADOWING» ПРИ ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Лученко О.А., Огнивенко З.Г. (Харьков)
Метод «shadowing» (иногда переводится как «затенение» или «эхоповторение») – форма обучения, которая была разработана профессором
А. Аргуэльесом, чтобы улучшить навыки синхронного перевода. До недавнего
времени этот метод считался одним из нетрадиционных в изучении иностранного
языка, но в последнее время приобретает все большую популярность. Издаются
учебные пособия для разных уровней обучения, в основе использования которых
лежит данный метод [1]. Эффективность этого метода не ограничивается областью
синхронного перевода и дает возможность даже начинающим изучать иностранный
язык, получать пользу от его применения. Вот почему он успешно используется
преподавателями кафедры немецкого и французского языков, где большинство
студентов начинают изучение иностранного языка.
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Являясь достаточно интенсивным методом обучения, при котором учащиеся
слушают и повторяют услышанное почти одновременно, он служит плавным
переходом от понимания того, что вы хотите сказать, к способности действительно
бегло высказать это вслух. Таким образом, он повышает способность от
интеллектуального понимания до практического применения. В процессе
многократного использования этого метода улучшается интонация, произношение,
увеличивается лексический запас. При использовании печатного текста с записью
содержания диалога в качестве вспомогательного материала, улучшается навык
быстрого чтения на иностранном языке.
В зависимости от уровня знаний языка учащимся можно рекомендовать
различные способы его применения:
 Повторение про себя (Silent shadowing) – способ, когда вы слушаете и мысленно
практикуете текст, не проговаривая его вслух. Подходит для начального уровня
или в случае использования записи текста с очень быстрым темпом речи.
 Проговаривание шепотом (Whispering) – хороший способ для вырабатывания
начальных навыков интонации.
 Просодическое повторение (Prosody shadowing) – при котором особое внимание
уделяется ритму и интонации, а также произношению долгих и кратких слогов в
речи.
 Содержательное повторение (Contents shadowing) – способ при котором особый
акцент делается на понимании значения текста. Это последний этап, когда
повторение происходит уже без особых усилий. В этом случае стоит
представлять ситуацию и вникать в значение текста или диалога в конкретной
ситуации.
Метод «shadowing» уместно предложить учащимся в качестве
самостоятельного метода обучения. Поскольку выбор материала будет основан на
индивидуальных интересах учащихся, то это повысит их мотивацию.
Некоторые рекомендации учащимся для самостоятельной работы с
применением данного метода:
 Прослушайте текст один раз – если у вас не сложилось хотя бы общее
представление о его содержании, то лучше выбрать более простой текст.
 Прослушайте текст еще несколько раз, выделяя для себя слова, которые вы не
можете понять из контекста.
 Проверив значение незнакомых слов по словарю, прослушайте запись текста,
читая его печатный вариант про себя.
 Слушайте текст и повторяйте с минимальным отставанием. Повторяйте до тех
пор, пока вы не сможете уверено читать со скоростью записи.
 Прежде чем перейти к следующему тексту, вы должны понимать каждое слово и
предложение, вплоть до умения воспроизвести его по памяти.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Le français en chantant: Навч. посіб. / Огнівенко З.Г. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна,
2008. – 80 с.
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК КАК ТРЕТИЙ: КАК МНОГО ГРАММАТИКИ
ДОЛЖНО БЫТЬ НА ЗАНЯТИИ?
Маевская Л. Д. (Харьков)
Деловое общение при интеграционных процессах требует знаний
иностранного языка, что является и хорошей мотивацией, и условием получения
престижной, хорошо оплачиваемой работы.
Методика преподавания третьего иностранного языка (ИЯ) обладает
определенной спецификой, т.к. студенты приходят изучать немецкий как третий
(Д3) на третьем курсе, на 5 курсе обучение языку заканчивается, т.е. 3 года. За эти
годы студент должен научиться чтению, письму, говорению, сюда же относится
аудирование. В итоге – практическое владение языком. На все это отводится всего
612 часов, из них аудиторных – 348, т.е. глубоко вникать в каждый аспект языка
преподаватель не имеет времени. Я остановлюсь на грамматическом аспекте, т.к. он
традиционно вызывает много споров. Один из лекторов ДААД, который работал у
нас в университете, предлагал методику “Deutsch ohne Grammatik”, что было
отвергнуто нами. Студенческий социум – это не туристы, которые обходятся
определенными заученными фразами.
Конечно, нам знакомы методики Черноватого Л. Н. (грамматика с ее уровнями
А, Б, В, Г), Хомского Н. (“лингвистическая” и “педагогическая “ грамматика),
структурный подход Старкова А., аспектно-структурный подход Рахманова И. и
Шубина Е. и др. Но на наш взгляд эти методики больше подходят при обучении
основному языку, где отводится много часов на этот аспект. Известно, что при
обучении владению родным языком человек проходит определенные этапы
развития и каждому этапу соответствует своя “промежуточная” грамматика, своего
рода набор правил, которые помогают процессу говорения на определенном этапе
развития индивида. Это же можно отнести и к иностранному языку, но в данном
случае студент находится в лучшем положении, потому что у него уже есть знания
основного языка, к тому же немецкий язык, как и английский, относится к группе
германских языков. Кроме того, он обладает фоновыми знаниями и у него уже
выработалась своя метода в овладении целевым языком. Эту методу изучающий
третий язык успешно применяет. Методист Николаева С. Ю. отмечает, что каждая
единица речи имеет свою структуру, компоненты которой связаны. Различают пять
уровней таких единиц: 1. уровень словоформы; 2. уровень свободного
словосочетания;
3. уровень фразы / предложения; 4. уровень надфразового единства; 5. уровень
целого текста [1, c. 317]
Для обучения грамматическому материалу важным являются первые четыре
уровня, потому что на уровне текста навыки уже должны работать, а не
формироваться. Мы должны дать студентам третий и четвертый уровни, где уже
видно окружение изучаемой грамматической структуры, ее функция, ее
особенности образования, употребления, перевод на родной язык, т.е. учитывается
структурный принцип. Отнесем сюда же разнообразные способы презентации
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речевого материала. Информация может быть представлена речевым образцом,
моделью, схемой, правилом, таблицей, что будет способствовать улучшению как
коммуникативному, так и когнитивному развитию студентов. Студент будет лучше
понимать и усваивать изучаемый грамматический материал, т.к. из контекста
вычленяется необходимый грамматический материал. Информация должна
учитывать когнитивный уровень и компетенцию студента. Преподаватель должен
принять во внимание уровень группы.
Предполагается, что студент уже владеет какими-то грамматическими
знаниями. Создается впечатление, что украинская методическая мысль вообще
исключает грамматику как таковую. Подачу грамматики как аспекта можно найти,
пожалуй, в журнале “Иностранные языки в школе”, где она представлена в младших
классах в виде грамматической игры. Но студенты, которые приходят изучать Д3, не
знают ее вообще, они могут провести только некоторые параллели с английским
языком, т.к. немецкий язык характеризуется жестким порядком слов. Мы должны
дать им начальные знания, те грамматические темы, без знания которых они не
заговорят.
Преподаватель, работающий в таких группах, выделяет грамматический
минимум. Сложные грамматические темы подаются на моделях. Но тема
предварительно все-таки должна быть сжато объяснена. Это касается четырех видов
Passiv'а, инфинитивных оборотов и групп, распространенного определения и др. Так
что на вопрос, вынесенный в название статьи – как много грамматики должно быть
на занятии? – можно ответить так: очень немного, но грамматические конструкции
должны быть узнаваемы. Объем грамматики определяется коммуникативной целью.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Ніколаєва С. Ю. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних
закладах : підруч. / С. Ю. Ніколаєва. – 2-ге випр., перероб. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с.
ФУНКЦІЇ КОНТРОЛЮ В НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Матюха Г.В., Кулешова Т.В. (Мелітополь)
Контроль є структурним компонентом процесу навчання, зокрема іноземної
мови, адже виконує функцію показника результативності останнього. Він дає змогу
виявити рівень володіння учнями навчальним матеріалом, визначити й адекватно
оцінити прогалини в знаннях, уміннях і навичках школярів. Це дозволяє педагогу
корегувати процес навчання, винаходити більш ефективні методи, форми й засоби
його організації з метою усунення цих прогалин. Отже, головною метою контролю є
управління навчально-виховним процесом.
Незважаючи на те, що на сьогоднішній день в методиці викладання іноземних
мов проведено багато досліджень з проблеми реалізації контролю та об’єктивної
оцінки знань, навичок і умінь учнів, питання організації контролю залишається
досить актуальною. Це пояснюється тим фактом, що процес навчання постійно
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удосконалюється. Він потребує нових форм контролю знань учнів, ефективного
поєднання нових та старих методів для досягнення бажаних педагогічних
результатів.
В навчальному процесі контроль відіграє функцію зворотного зв’язку,
оціночну, навчальну і розвивальну функції, має свої види, форми, засоби та об’єкти.
Їх реалізація значно впливає на ефективність усього процесу навчання. Розглянемо
функції контролю.
Функція зворотного зв’язку є основною. Її реалізація забезпечує керування
процесом навчання іноземної мови. Ця функція є найбільш інформативною, адже,
діючи у двох напрямах (на вчителя і на учня), забезпечує їх необхідною
інформацією щодо перебігу процесу навчання, його результатів тощо. Для вчителя це можливість своєчасно оцінити методичну ситуацію і зробити необхідні зміни в
технології навчання. Для учня - це інформація про успішність його навчальної
діяльності з оволодіння іноземною мовою, яка дозволяє школяру самостійно
оцінити власний прогрес і планувати свою подальшу навчальну діяльність
відповідно. Попри провідну роль функції зворотного зв’язку, важливою також є
оціночна функція. Визначимо її сутність.
Оціночна функція реалізується під час оцінювання результатів виконання
учнями контрольних завдань. Отримана учнями оцінка – це індикатор їх рівня
володіння іншомовною мовленнєвою діяльністю. Вона є показником для учнів у
подальшому вивченні іноземної мови. Оціночна функція контролю взаємопов’язана
з навчальною.
Навчальна функція контролю реалізується під час іншомовної мовленнєвої
діяльності учнів. Виконуючи контрольні завдання, учні з власного досвіду оперують
мовним та мовленнєвим матеріалом для досягнення визначеної в завданні мети.
Сформовані раніше навички і вміння закріплюються й удосконалюються. Загально
відомим є той факт, що процес навчання сприяє розвитку розумових, мовленнєвих,
психологічних, особистісних якостей його учасників. Відтак, контроль, як його
складова, також виконує розвивальну функцію.
Розвивальна функція контролю спрямована на розвиток індивідуальнопсихологічних особливостей учнів. Ці особливості проявляються в учнів під час
виконання ними контрольних завдань. Всі можливі подразники, які задіяні у
виконанні вправи (оперативна слухова або зорова пам’ять, гнучкість мислення,
фонематичний слух) набувають розвитку й удосконалюються [1, с. 269-270].
ЛІТЕРАТУРА:
1. Ніколаєва С. Ю. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних
закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / С. Ю. Ніколаєва, О. Б. Бігич, Н.
О.Бражник та ін. – К. : Ленвіт, 2002. – 328 с. 2. Ніколаєва С. Ю. Практикум з
методики тестування іншомовної лексичної компетенції (на матеріалі англійської
мови) / С. Ю. Ніколаєва. – К. : ІЗМН. – 1996. – 312 с. 3. Петращук О. П. Тестовий
контроль у навчанні іноземної мови в середній загальноосвітній школі :
[монографія] / О. П. Петращук. – К. : Видавничий центр КДЛУ, 1999. – 261 с.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ
МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
Матюха Г.В., Ланцева В.С. (Мелітополь)
Сучасна іншомовна освіта висуває перед педагогами складні професійні
завдання, серед яких провідним є підвищення мотивації учнів до вивчення іноземної
мови. Мотиви спонукають учнів до задоволення потреб у спілкуванні, діяльності й
у певній формі поведінки. Мотивація сприяє розвитку творчих здібностей школярів,
які реалізуються під час іншомовної мовленнєвої діяльності.
Забезпечення високого рівня мотивації вивчення іноземної мови потребує створення
перш за все психолого-педагогічних умов організації навчального процесу. Кожен
учень інтенсивно розвивається в процесі навчальної діяльності, тому головним для
вчителя є вміння спонукати його робити все за власним бажанням, з власної волі. На
початковому етапі навчальні завдання мають бути тісно прив’язані до життєвого
досвіду школяра, спонукаючи його до набуття знань, умінь та навичок.
У старших класах мотивація школярів забезпечується багатьма чинниками.
Серед основних з них ми визначаємо роз’яснення значущості навчання й розкриття
перспективи подальшого дорослого життя, застосування заохочень й створення на
уроці ситуацій успіху, отримання задоволення від результатів навчальної діяльності,
використання в навчальному процесі різних форм спілкування, зокрема дискусій,
інтерактивних технологій тощо.
На цьому етапі в учнів формується потреба самовираження. Вона реалізується
за умов, які дозволяють школярам продемонструвати свої досягнення якомога
найкраще. Самовираженню учнів сприяють розмова з шкільним товаришем, виступ
перед класом, вирішення навчального завдання у спеціально створеній вчителем
ситуації дійсності тощо. Всі запропоновані учням завдання мають бути цікавими,
пізнавальними й захоплюючими. Навчальні вправи повинні носити дослідницький
характер й пробуджувати бажання вирішувати проблеми [1, c. 60]. Вчителю
необхідно вчити учнів самостійно здобувати нову інформацію, аналізувати її
значущість для вирішення навчального завдання, обґрунтовувати свій вибір й
власну точку зору, переконувати співрозмовників тощо. На особливу увагу
заслуговують нетрадиційні форми роботи на уроці. Серед останніх слід виділити
розробку проектів та їх захист (індивідуальний, в парі, груповий), організацію та
проведення ділових ігор на теми, наближені до життя учнів, їх запитів, інтересів.
Зміст завдання та його виконання має надавати учням можливість відчути себе
дорослими людьми, спроможними вирішувати складні життєві ситуації.
Отже, викладене вище дозволяє дійти висновку, що рівень мотивації залежить
насамперед від умов, створених учителем на уроках іноземної мови. Максимальне
наближення мовленнєвої діяльності до реальної ситуації дає можливість учням
використовувати мову як засіб спілкування, підвищує їх інтерес до навчання і до
мови, що вивчається. А учні, які прагнуть до самовираження, повинні постійно
залучатися до різних форм мовленнєвої діяльності. У такий спосіб вони розвивають
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свої навички та удосконалюють вміння, поглиблюють знання, отримані на уроках з
іноземної мови.
Проте мотивація повинна бути не тільки в учнів, але й у вчителя. Без
внутрішньої мотивації педагога навчальний процес виявляється неможливим.
Досягнення учнів мотивують учителя на пошук нових творчих шляхів організації
навчальної діяльності учнів. Отже, в навчальному процесі все взаємопов’язано:
успішність навчальної діяльності учнів мотивують діяльність учителя, активізація
якої спрямована на пошук нових форм роботи учнів, що підвищує їх мотивацію до
навчання.
НАВЧАННЯ КОМУНІКАТИВНІЙ ПОВЕДІНЦІ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ
АСПЕКТ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Матюхіна Ю. В. (Харків)
Протягом останнього часу комунікативна поведінка народу, мова якого
вивчається, привертає увагу представників таких напрямів як прагмалінгвістика,
кроскультурна прагматика, соціологія, психологія, антропологія та суміжні з ними
дисципліни. Однак, для комплексного вивчення комунікативної поведінки певного
народу в першу чергу важливі дані лінгвістичних дисциплін, однією з яких є
прагмалінгвістика, оскільки саме в рамках цієї науки вивчається функціонування
мови як інструменту спілкування. Вивчення мовної поведінки носіїв мови
представляється надзвичайно важливим, тому що її незнання, як правило,
призводить до непорозуміння, комунікативних невдач і навіть конфліктів при
спілкуванні в міжкультурному контексті. Так, основними особливостями
британської комунікативної поведінки є сувора регламентованість, наявність більш
широкого репертуару вираження модальності, підкреслена ввічливість та
функціонування small talk, використання специфічного гумору. Оволодіння цими
навичками на рецептивному та продуктивному рівнях дозволяє знизити ризик
комунікативних невдач.
У центрі уваги під час занять іноземною мовою повинно бути комплексне
вивчення етикетних моделей поведінки, вербальних та невербальних засобів, що
використовуються в певних комунікативних ситуаціях з урахуванням національнокультурних чинників. Етикетні моделі поведінки – це стереотипні послідовності
комунікативних ходів, прийнятих в певному лінгвокультурному суспільстві. Вони
виконуються автоматично і відображають статусно-рольові правила для
забезпечення безконфліктного спілкування в стандартних ситуаціях. Їх внутрішнім
змістом є комунікативні тактики позитивної самопрезентації та ввічливого подання
адресата, а зовнішнім виразом виступають етикетні формули та / або етикетні
невербальні знаки. У цьому зв’язку вивчення мовного етикету представляє великий
інтерес для лінгвістичних досліджень, так як є одним з показників міжособистісних
відносин у мові.
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Для ефективного навчання навичкам комунікативної поведінки необхідно
виявлення національної специфіки народу, мова якого вивчається, а це, в свою
чергу, вимагає створення порівняльного опису рис поведінки різних комунікативних
спільнот. Вивчення комунікативної поведінки носіїв мови студентами-лінгвістами є
ефективним, якщо воно відбувається через практику та використання студентами
зразків поведінки носіїв мови під час занять під наглядом викладача, що направляє
та коригує процес, а також із застосуванням студентами найбільш типових моделей
спілкування для побудови на їх основі власної мовної поведінки. Основним засобом
навчання комунікативній поведінці на заняттях англійської мови є навчальні
аудіотексти, відео сюжети, що містять інформацію про специфіку мовної поведінки
носіїв англійської мови і культури; фонова інформація для ознайомлення та
обговорення; порівняльний аналіз комунікативної поведінки різних культур
(наприклад, британської та американської); аудіотексти й відео епізоди, що
ілюструють використання етикетних моделей поведінки даного народу. Одним із
найбільш ефективних засобів вивчення комунікативної поведінки в цілях навчання
сприйняттю та інтерпретації її зразків та їх продуктивного застосування є перегляд
та аналіз художніх стрічок країни, мова якої вивчається. Художні фільми як джерело
інформації про комунікативну поведінку носіїв мови і засіб навчання, у порівнянні з
іншими джерелами і засобами, мають значний потенціал, який полягає в тому, що
вони надають найширший аудіовізуальний контекст для її вивчення, включаючи і
немовні фактори, що розширюють контекст сприйняття і, відповідно, допомагають
більш адекватно інтерпретувати події і вчинки персонажів.
Так, навчання студентів стратегіям іншомовної комунікативної поведінки в
ситуаціях, наближених до реального спілкування, має створювати певний запас
лінгвістичних і соціокультурних знань (про національно-культурні особливості
народу, мова якого вивчається), необхідних для успішного спілкування.
ЗАСТОСУВАННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОСТІ У ВИКЛАДАННІ
ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІМ ЮРИСТАМ
Миленкова Р.В. (Суми)
Оскільки освітньо-кваліфікаційна характеристика юриста передбачає вміння
читати юридичні тексти, готовність до засвоєння спеціальних юридичних курсів,
розуміння міжнародної наукової та юридичної термінології, ми бачимо логічним
використовувати курс латинської мови як системоформувальну дисципліну в
утворенні міжпредметних зв’язків.
Мета реалізації міждисциплінарного підходу у побудові процесу опанування
латинською мовою студентами-юристами полягає у спробі створення цілісної
картини соціокультурного впливу античних країн на сучасний державний устрій
(зокрема галузь права) та культурні орієнтири; філософського сприйняття розвитку
індоєвропейської мовної системи;
латинськомовних упливів на структуру
української та іноземної, що вивчається (англійської, німецької, іспанської)
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писемної мови в окресленні типів змін мови-реципієнта під впливом іншої мови; а
також вміння здійснювати перенесення знань, отриманих при вивченні латинської
мови та сучасних європейських мов як іноземних, у роботі з юридичною
термінологією рідною мовою [1].
Однією з методик ми бачимо таку. Спочатку філолог формує у студентів
навички порівняння та аналізу лексики
1) основного словникового складу:
frater (лат.) brother (англ.) Bruder (нім.) брат (рос.) брат (укр.);
2) юридичної терминології:
ius, iuris; prudentiа, ae (лат.) – юриспруденція;
3) загальноприйнятих латинских запозичень:
A.D.; p. m.; a. m.; P. S.; et cetera; vice versa (в англ.).
4) крилатих виразів. Творчі завдання з сентенціями передбачають пошук
студентами у фольклорі рідної мови аналогій до вираження народної мудрості у
побутовій тематиці:
Delphinium natаre doces (лат.) – Не вчи плавати щуку, щука знає цю науку
(укр.)
5) акцентування на сучасних трактуваннях юридичних та процесуальних
виразів:
Argumentum ad ignorantiam (лат.) – Аргумент, розрахований на необізнаність
слухача (укр.).
6) пошук відповідностей у мовах, які вивчаються:
Justitia regnorum fundamentum. – Правосуддя – основа держави;
Англ.: Justice is the basis of state / Нім.: Die Justiz ist der Grund des Staates [2,138].
Jus primae occupationis. – Право першого захоплення
Англ.: First come, first served; The early bird catches the worm;
Нім.: Wer zuerst zur Muhle kommt, mahlt zuerst / Рос.: Кто первее, тот и правее;
Кто рано встает, того и удача ждет; Укр.: Ранні пташки росу п’ють, а пізні
слізки ллють [2, 137].
Зв'язок з англійською (німецькою, французькою мовами тощо)
встановлюється за такими напрямами: 1) аналіз пристосування латинізмів до
особливостей мови-реципієнта; 2) вплив латинської лексики на позначення
загальних і часткових понять судочинства, мір і способів покарання, назви зі сфери
виконавчої і слідчої діяльності судових органів, назви юридичних документів, назви
судових інстанцій; 3) застосування у писемних документах латинських юридичних
кліше (ad hoc; affidavit; bona fide; caveat) і т.п.
ЛІТЕРАТУРА:
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НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЮРИДИЧНОМУ ВНЗ
Михайлова О.В. (Харків)
Процес навчання іноземної мови на сучасному етапі присвячений
формуванню іншомовної компетенції студентів з метою застосування отриманих
знань під час реалізації їхньої професійної діяльності. Мета навчання формується
навколо таких питань як: кого вчити?, чому вчити?, як вчити? Процес навчання
іноземної мови студентів юристів характеризується юридичною сферою
застосування мовних знань та типом дискурсу (усний / письмовий). Реалізація
освітньої мети полягає в ознайомленні студентами з наступними питаннями: 1)
поняттям дискурс та характерними особливостями юридичного дискурсу; 2)
англомовною реалізацією судового, законодавчого та ділового типів юридичного
дискурсу. Так, навчання іноземної мови в юридичному ВНЗ має бути, насамперед,
спрямоване на вивчення юридичних концептів та їхньої дискурсивної реалізації, яка
напряму залежить від правової системи та форми правління певної країни.
Враховуючи пряму залежність юридичного дискурсу від форми правління та
правової системи країни, мова якої вивчається, актуальним стає вивчення , як даних
аспектів так і, термінологічних та жанрово-стилістичних особливостей
англомовного юридичного дискурсу.
Тематика текстів англомовного юридичного дискурсу охоплює широкий
спектр концептів права, на кшталт: lessor, plaintiff, tenant та ін. Численне вживання
юридичної термінології різної етіології ускладнює розуміння юридичного дискурсу
звичайним громадянином, втім, підкреслює важливість знання юридичних дефініцій
та їхніх англомовних еквівалентів майбутніми юристами.
Навчання формам правління, наприклад, можна розпочати з дефініційного
аналізу терміну government та представити різні класифікації форм правління, з
подальшою ідентифікацією країни, мова якої вивчається, відповідно до форми її
державного устрою.
Англомовна номінація терміну судова справа залежить, наприклад, від типу
юридичного дискурсу (lawsuit – цивільний vs case – кримінальний). Для вираження
таких понять як: конфіденційно in camera, поза межами повноважень ultra vires, під
час скоєння злочину flagrante delicto, під час судового розгляду sub judice та ін.
широко вживаються іншомовні запозичення, знання яких уможливлює юридичну
комунікацію майбутніх спеціалістів в галузі права.
Частотне вживання фразових дієслів enter into, put down, serve upon, write off
та ін., складних синтаксичних конструкцій being duly sworn, незвичного порядку
слів, відсутності пунктуації та інші особливості юридичного дискурсу зумовлюють
важливість розгляду даних питань на заняттях з англійської мови в юридичному ВНЗ.
Отже, на заняттях з англійської мови студентів юристів варто навчити:
1)
англомовної юридичної термінології та її вживанню з урахуванням
процесуальних аспектів (цивільне vs кримінальне впровадження; різні стадії
розгляду судової справи).
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2)
особливостей вживання запозичень з латинської та французької в
англомовному юридичному дискурсі;
3)
характерних особливостей граматичної будови англомовного юридичного
дискурсу, а саме: особливостей вживання номінативних конструкцій, пунктуації,
модифікаторів, фразових дієслів, тощо;
4)
стилістичного оформлення юридичної документації.
КСЕНОФИЛИЧЕСКАЯ МОТИВИРОВКА ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Молодчая Н.С. (Харьков)
В условиях стремительной европейской интеграции, цель которой
формирование «сообщества безопасности», способного обеспечить толерантное и
уважительное отношение к культурному и языковому разнообразию [2], вопрос о
мотивации изучения иностранного языка (ИЯ), установок преподавателя в ходе
обучения приобретает новую актуальность.
Все известные аргументы в пользу изучения ИЯ – «возможность заработать»
(предпринимательская деятельность), «поиск удовольствий» (туризм, эстетизм),
«стремление к власти» (агитация) – сводятся преимущественно к тому, чтобы
повысить собственную самооценку, получить выгоду и нацеливают на
прагматические связи с иностранцами [1, с. 152].
Ксенофилическая (ксено – греч. – чужой, гость; филиа – греч. – любовь)
установка изучения ИЯ, в основе которой лежат библейские императивы
«страннолюбия» и «любви к ближнему», призывает открыто и доброжелательно
относиться к иностранцам, заботиться об их благополучии, стремиться нести им мир
и радость. Согласно новозаветным предписаниям, если человек говорит
«человеческими и ангельскими языками, а любви не имеет», то никакой пользы он
не приносит; человеку также следует «не забывать страннолюбия». Педагогическая
ценность данной мотивировки состоит в формировании у учащихся искреннего,
доброжелательного отношения к носителям изучаемого языка, развития умений и
навыков интерпретации культурных различий, а также способности привнесения
положительного опыта родной культуры в культуру изучаемого языка [1].
Для реализации данного подхода в преподавании ИЯ используются
определенные методические приемы, среди которых главное место отводится
методике «погружения в иноязычную среду» и обязательной интерпретации тех или
иных коммуникативных ситуаций. Кратковременное «погружение» в иноязычную
культуру обеспечивают такие виды деятельности, как а) ознакомление учащихся с
обычаями и ценностями изучаемой культуры; б) просмотр немого видеоряда о
традиции или культурной практике с дальнейшим анализом, озвучиванием и
воспроизведением; в) аналитическое чтение (фрагментов) литературных
произведений, представляющих собой наследие изучаемой культуры; г)
имитирование культурно-коммуникативных кризисов с выяснением причин; д)
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знакомство с вербальным и невербальным этикетом соответствующей страны; е)
анализ общественной нормы, принятой в стране изучаемого языка и сопоставление
ее с нормой собственной культуры.
Предложенные виды работы позволяют учащимся лучше понять культурные
различия, оценить их с точки зрения морали и нормы собственной культуры и
подготовиться к диалогу с представителями культуры изучаемого языка.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Смит Д.И. Дар чужестранца (вера, гостеприимство и иностранный язык) /
Д.И. Смит, Б. Карвилл (перев. с англ.) // Цент просветительских программ МАХШ,
2005. – 280 с. 2. Официальные языки Евросоюза [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://novosti-es.ru/yazyiki-evropeyskogo-soyuza/http://mon.gov.ru.
ЛЕКЦІЇ З ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВА: СИНХРОНІЯ ЧИ ДІАХРОНІЯ?
Морозова І.І. (Харків)
Сучасній гуманітарній науці, і зокрема методиці викладання іноземної мови,
притаманним є синергетичний підхід до вирішення проблем, з якими стикаються
дослідники. Не стало виключенням викладання лінгвокраїнознавства Великої
Британії та США для студентів факультету іноземних мов. Цей предмет, з одного
боку, передбачає навчання мові, а з іншого – дає певні відомості про країну, мова
якої вивчається. Головна мета лінгвокраїнознавства – забезпечення комунікативної
компетенції в актах міжкультурної комунікації, передусім через адекватне
сприйняття мови співрозмовника і розуміння оригінальних текстів.
Основним об'єктом лінгвокраїнознавства виступають фонові знання, якими
володіють члени певної лінгвокультурної спільноти [2, с. 23], тому проблеми, що їх
вирішує
ця
наука,
частково
покривають
завдання
соціолінгвістики.
Лінгвокраїнознавство Великої Британії та США ставить своїм завданням вивчення
мовних одиниць, які найбільш яскраво відбивають національні особливості культур
цих народів, носіїв двох варіантів англійської мови та середовища її існування.
Згідно цій лінгвокраїнознавчій теорії предметом лінгвокраїнознавства є відібраний
мовний матеріал, що відображає культуру країни досліджуваної мови.
Існує два підходи до викладення країнознавчого матеріалу – синхронічний, у
межах якого пропонується «фотографічний» розгляд сучасного життя певної
лінгвокультурної спільноти, та діахронічний, основу якого складає історія країни,
мова якої вивчається. При цьому культурологічна і країнознавча цінність, типовість,
загальновідомість і орієнтація на сучасну дійсність, тематичність і функціональність
явищ є найважливішими критеріями відбору національно-культурного компонента
змісту навчання іноземної мови.
У курсі лінгвокраїнознавства студентам третього курсу факультету іноземних
мов Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна пропонується
синхронічний підхід до розгляду лінгвокультурної спільноти Великої Британії [1],
тобто матеріал об’єднано у вісім змістовних блоків: the United Kingdom: Country and
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People / географічне положення, Constitution. Politics. Law / державний устрій, the
National Identity / цінності та переконання даної лінгвокультурної спільноти, the
Economy and Everyday Life / соціо-економічний розвиток Сполученого королівства,
the NHS / система охорони здоров’я та соціальний захист, Education / дошкільна,
середня та вища освіта, Mass Media / засоби масової інформації, British Food and
Sports / спорт, їжа.
З іншого боку, для презентації лінгвокультурної спільноти США обрано
діахронічний підхід. Власне викладенню історичного шляху країни передує огляд її
політико-географічного становища. На наступних лекціях висвітлюється знаменні
віхи країни: виникнення США у ході Війни за незалежність (American Revolution),
вирішення проблеми рабства (the Civil War), розвиток країни між двома світовими
війнами (America between Two Wars), Велика депресія та Друга світова війна (The
Great Depression. WW II. The Cold War), «Нові границі» президента Кеннеді (Decades
of Change) та США наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.
У висновку необхідно підкреслити, що при включенні національнокультурного компонента у зміст навчання іноземної мови потрібні адекватні засоби
для його засвоєння, насамперед автентичні матеріали: літературні та музичні твори,
відеофільми, які можуть найбільше наблизити студентів до природного
культурологічного середовища. Повідомлення знань про культуру, історію, реалії та
традиції сприяє вихованню позитивного ставлення до іноземної мови, культури
народу-носія цієї мови.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Морозова І.І. Лінгвокраїнознавство великої Британії: Матеріали лекцій /
І.І. Морозова. – Х.: ХНУ, 2009. – 100с. 2. Томахин Г.Д. Лингвострановедение: что
это такое? / Г.Д. Томахин // Иностранные языки в школе, 1996. – №6. – С. 22-27.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЛИЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ПРАКТИКЕ
УСТНОЙ РЕЧИ
Морозова Е.И. (Харьков)
При обращении к рассмотрению социальной природы языка вопрос об
участниках коммуникацииобретает статус ключевого. Как подчеркивал
М.М. Бахтин,
наглядно-схематическое
представление
коммуникации
как
взаимодействия двух имеющих неравный статус партнеров– говорящего (активно
продуцирующего речь) и слушающего (пассивно воспринимающего ее) – является
научной фикцией, поскольку слушающий, воспринимая и понимая передаваемые
говорящим значения, занимает по отношению к ним активную ответную позицию
[1, с. 246]. В свою очередь, И. Гоффман [8], Ж. Лакан [3] деконструировали субъект,
выделив в немряд ипостасей,в результате чего он предстал не целостным
«индивидом», а разделенным «дивидом». Это свидетельствует о том, что
коммуникативная ситуация представляет собой сложную «экологическую систему»
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участников процесса совместного смыслотворчества: в нее входят и участники,
которые «не говорят», но при этом оказывают влияние на формирование смысла
высказывания – наблюдатели (bystanders) [2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11].
Согласно
классификации
«молчаливых»
участников
коммуникации
И. Гоффманом [8], слушающие (hearers) разделяются на санкционированных /
одобренных (ratified / official) и несанкционированных / не одобренных, или
наблюдателей (unratified / unofficial=bystanders). Санкционированные слушающие, в
свою очередь, разделяются на адресатов (addressed), к которым в процессе развития
коммуникации переходит роль говорящего, и не-адресатов (unaddressed), к которым
роль говорящего, как правило, не переходит, но которые, тем не менее, официально
присутствуют при разговоре. Несанкционированные слушающие подразделяются на
подслушивающих (eavesdroppers), которые делают это намеренно, и нечаянно
услышавших(overhearers). «Молчаливые» участники коммуникации могут
выполнять целый ряд функций, ключевое место среди которых занимает этикетная
[4, с.457-460].
Полилогическая компетенция представляет собой важную составляющую
коммуникативной компетенции. Формированию полилогической компетенции
необходимо уделять внимание на уроке иностранного языка на протяжении всего
курса обучения на факультете иностранных языков, поскольку она существенно
отличается от диалогической коммуникативной компетенции. В полилоге
отсутствует упорядоченное чередование инициальной и респонсивной реплик
(каждый из наблюдателей может в любой момент взять на себя роль говорящего),
наблюдается повышенная внутренняя активность всех участников полилога, хотя
собственно языковая активность
отдельных участников при этом
можетнезначительна; усиливается (по сравнению с диалогом) влияние личностных
свойств участников, отношений между ними и т.д. В выступлении будут
рассмотрены методы и приемы совершенствования полилогической компетенции
студентов старших курсов кафедры английской филологии на занятиях по практике
устной речи.
ЛИТЕРАТУРА:
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P. 248–273. 7. Dynel M. Not hearing things – Hearer/listener categories in polylogues /
Marta Dynel // mediAzioni 9. – Access: http://mediazioni.sitlec.unibo.it. 8. Goffman E.
Footing / Erving Goffman // Goffman E. Forms of Talk / Erving Goffman. – Philadelphia :
University of Pennsylvania Press, 1981. – P. 124–159. 9. Goodwin Ch. Interactive
footing / Charles Goodwin // Reporting Talk : Reprted Speech in Interaction [ed. by
E. Halt, R. Clift]. – Cambridge: Cambridge University Press, 1981. – P. 16–46. 10.
Levinson S. Putting Linguistics on a Proper Footing : Explorations in Goffman’s
Participation Framework / Stephen Levinson // Goffman : Exploring Interaction Order [ed.
by P. Drew, A. Wootton]. – Oxford : Polity Press, 1988. – P. 161–227. 11. Rijkoff J.
Bystander deixis / Jan Rijkoff // The Romani Element in Non-Standard Speech [ed. by
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ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ
МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Мрачковська М. М. (Алчевськ)
В умовах сьогодення соціальне замовлення висуває нові вимоги до підготовки
майбутніх фахівців – готувати спеціалістів широкого профілю, здібних мобільно
використовувати знання з різних наукових галузей у видах діяльності, пов’язаних із
професією, формувати особистість, яка поєднала у собі цінності рідної та
іншомовної культури та здатна до міжкультурної комунікації. Ці вимоги знаходять
відображення як у культурній політиці Ради Європи, так й у концепціях
міжкультурного та соціокультурного навчання іноземної мови [2, с. 91].
Міжнародні контакти, що так швидко поширюються, роблять особливо
актуальними питання міжкультурної комунікації. У процес залучається все більша
кількість фахівців, що працюють у різних професійних галузях. Складність проблем,
що виникають, пов’язана з тим, що комунікація здійснюється, як правило, в умовах
не співпадаючих національно-культурних стереотипів мислення й поведінки.
Успішна міжкультурна професійна комунікація передбачає, разом з володінням
іноземною мовою, уміння сприймати та адекватно інтерпретувати форми
комунікативної поведінки в усій різноманітності їх зміни від культури до культури
[5, с. 7].
Звідси, одним з важливих завдань сучасних освітніх установ стало залучення
студентів до продуктів наукової інтеграції.
Ще наприкінці 80-х років ХХ століття були започатковані спроби якісно
змінити зміст освіти. У науково-педагогічну практику було введено поняття
«інтегрованого курсу», під яким розуміли навчальну дисципліну, що містила б у
собі елементи інших дисциплін, але в комплексі й на якісно новому рівні. Іншими
словами інтегрований курс в ідеалі повинен був представляти собою цілісне наукове
знання, що осягає широкий діапазон як суміжних, так і далеких за своїм предметом
наук [3, с. 130]. На думку дослідників [4], інтеграція як методичний засіб глибоко
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видозмінює зміст освіти, призводить до інновацій у методиці роботи та створює нові
освітні технології.
За логікою нашого дослідження нами було розроблено інтегрований курс
навчання майбутніх менеджерів міжкультурної комунікації. Цей курс оформлений
як комплексна дисципліна, що вивчає зв’язки мови і культури як цілісних систем, у
єднанні їх системних характеристик та функціонування.
Слід наголосити, що дисциплінами, які складають блок інтегрованих
предметів лінгвістичного циклу (курс ще складається з гуманітарного та
професійного циклів), ми вважаємо рідну мову, другу мову (мову міжнаціонального
спілкування в межах держави), іноземну мову. На сучасному етапі викладання мов
міжнародного спілкування в Україні знання культури країни та народу мови, що
вивчається, є важливими та значущими, виконують певну роль при використанні
мови й тим самим впливають на іншомовну комунікативну компетенцію студентів.
Таким чином, саме навчання лінгвістичних дисциплін дозволяє студентам бути
адекватними учасниками міжкультурної комунікації.
Доведено, що міжкультурна комунікація може бути реалізована лише на
усвідомленому національно-культурному підґрунті рідної мови [1, с. 29]. «Діалог
культур» можливий за умови усвідомлення студентами власної національної
культури й відповідно власної рідної мови.
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ПЕРЕКЛАД ЯК ДИДАКТИКА І ЯК НАУКА,
АБО ПЕРЕКЛАД ЛІНГВІСТИЧНИЙ І КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ
Науменко А.М. (Миколаїв)
Якщо порівнювати переклад (у будь-якому функціональному стилі) з
оригіналом, то практично завжди бачиш, як далеко відстоять вони один від одного і
за змістом, і за формою, і за – як прийнято вважати багатьма перекладознавцями
сучасності й минулого, починаючи з англійця А.Тайтлера далекого від нас кінця
ХУШ ст. – тим враженням, яке породжують вони у читача. І хоча багато практиків
перекладу і навіть деякі з його теоретиків часто-густо звертали увагу своїх
сучасників на об’єктивну неможливість зберегти оригінал для іншомовного читача,
творчий перекладознавчий процес у галузі його лінгвістичної практики й теорії і
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дидактики йшов безупинно вперед, не звертаючи уваги, як ліричні персонажі
светловської «Гренади», на «втрату бійця», тобто на вбивчо великі й неминучі
розходження між оригіналом і перекладом.
Саме тому між дидактикою та практикою перекладу існує сьогодні глибока й
широка прірва: методисти аргументовано вказують на можливість збереження
оригиналу для іншомовного читача, а практики перекладу наочно показують, що
перекласти неможливо практично нічого. Більш за те: дидактика перекладу в усьому
світі успішно рапортує студенту, що лінгвістично точний переклад можливий, хоча
самі студенти постійно під час своєї виробничої практики відчувають його
неможливість, але, вимуштровані викладачами, помилково вважають, що це вони
ще не накопичили достатнього професійного досвіду і - як наслідок - отримують
комплекс власної професійної непридатності.
Саме через це до перекладу (як до процесу і як до результату, а також як
об’єкту методики) необхідно подходити сьогодні зовсім з іншого боку: із
концептуального, а не з лінгвістичного; прихильники останнього помилково
стверджують, що при наявності двомовних словників точний переклад об’єктивно, а
отже і постійно можливий. Таке логічно хибне уявлення базується на християнській
доктрині монізму: один Господь, одна його подоба-людина, один єдиний космос,
одна його історія, одне його майбутнє, одна прамова тощо.
Саме тому лінгвістичний переклад треба назвати мікроперекладом, який
дійсно може бути точним, якщо мати на увазі той випадок, коли лексема вказує на
один денотат, який, до речі, може мати зовсім різний обсяг значення у мові
оригіналу та мові перекладу. Але, крім того, семантична структура слова значно
багатше й складніше: крім денотативної сфери, вона має ще і конотативну, і
контекстуальну, і авторську, які частіше за все залишаються поза межами
лінгвістичного перекладу.
Саме тому потрібний зовсім інший підхід до перекладу: філософський,
плюралістичний, концептуальний, національно забарвлений, тобто макропереклад,
щоб передати не форму, не зміст, не враження і т.ін., а прагматику оригіналу, тобто
задум творця, його концепцію. До речі: багато перекладознавців йшло завжди саме
цим шляхом (достатньо згадати хоча б римського Цицерона із І ст. д. н. е. з його
максимою перекладати не слово, а думку), а найвеличніші з них, відмовляючись
сприймати термин «адекватний переклад» як переклад точний, вводили нові за
змістом терміни: еквівалентний, динамічний, функціональний тощо.

PERSONAL REFLECTIONS ON TEACHING COMMUNICATIVE ENGLISH
Немчонок С.Л. (Харкiв)
A keener eye, a more receptive ear, a more fluent tongue, a more involved heart, a
more responsive mind. These are the qualities I wish to stimulate in my prospective
students and enable them to become more proficient language learners (or ESL learners).
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My teaching practice has been the result of years struggling with the issues of
language learning and teaching. In my own school and university experience, most of the
foreign language instruction was in the grammar-translation mode, consisting of
memorized word lists, recited passages, verbatim translations scribbled in books and no
real interaction in the language. It was painful to discover that most of my language
teachers did not view communication as a priority, and the few who did care about knew
little or nothing about how to help their students learn to communicate. Despite these I
spent years making straight A’s in my ESL teaching, but secretly felt like a
communicational failure.
Totally discouraged with language instruction as I experienced it, I began to take
actions into my own hands and started assuming my personal responsibility for my own
language learning. I did my best to invent my own private strategies for teaching ESL that
included but were not limited to making mental linkages, grouping and comparing words
and using pictures and colors. Eventually it dawned on me that any foreign language could
be acquired through foreign travel, living abroad and correspondence with foreign friends.
And with great personal effort I began to use those techniques, too. Little did I know that
these and other strategies had been potentially accessible the whole time.
By the time I became a language teacher (ESL teacher), audiolingualism had arisen
as a challenge to grammar – translation, and they both shared the stage as the primary
language instructional methodologies. The language teaching profession was not ready for
much real communication yet. Nevertheless I ventured to bring some homemade
communicative instructional activities in the classroom. I also shared a few treasured
learning strategies with my students, though I had no name for them.
Much has changed since that time. Communication at least appears to be a priority
in many language classrooms. That is why in my teaching practice I have used this
opportunity to create friendly and cohesive atmosphere. My students do not feel any
difference between each other in their language proficiency. Each class is a large friendly
family of learners. I have been using various communicative approaches, such as caring,
professionalism, etc. My role is an information gatherer, decision maker, motivator,
facilitator of group dynamics, provider of large quantities of authentic English input and
opportunities to use this input, counselor and friend, provider of feedback, and a promoter
of a multicultural perspective.
Teaching communication skills influences greatly my attitudes and commitment to
this subject as I fully understand whether my learners are beginners, intermediate or
advanced; whether they are young children, adolescents or adults; what their objectives in
learning the language are, and how they are motivated; whether their environment outside
the classroom is target language or mother tongue; how heterogeneous or homogeneous
the class is; the size of the group, etc. One of the strengths I bring to this course is the use
of community language learning. The goal here is to promote students’ personal
development and create a warm supportive community. I do my best to provide non
judgemental environment that helps to achieve this goal. My other methods may include
group discussions on the feelings and reactions of participants, free conversation,
brainstorms, different ways of varying a lesson, theme based and task based instructions,
taking into account learner needs, interests and goals, learner centered activity, learner
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self direction, motivation, authentic language and language assistance, integration of
skills; trying to foster friendly atmosphere in my classes while using warmers and
icebreakers; or the use of personalized activities; use of different ways of classroom
interaction.
During my classes the students clearly understand how their lives are shaped by
race, class, language and culture. The materials I use are culturally diverse. They give
students specific information that reduces their difficulty interacting with native speakers
of English. This creates healthy balance between the necessity of teaching the target
culture and validating the students’ native cultures. I take into account the following idea,
“the amount of teaching isn’t equal the amount of learning”. That is why I encourage my
students for a feedback. I usually ask them about what they have learnt today. It helps
them realize what each of them derived from the lesson, what was useful for them and
how what they’ve learnt may be used in the future.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЧЕРЕЗ
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ У НЕМОВНОМУ ВНЗ
Олійник О.В. (Харків)
Для сучасної молодої людини не стільки важливо знати одну іноземну мову
(ІМ), скільки володіти вміннями і навичками швидко опановувати нові мови. Звідси
постає питання пошуку і відбору методів, які не тільки сприяють підвищенню
ефективності навчання у межах ВНЗ але й у подальшій самоосвіті. Входження
України в єдиний освітній простір в процесі загальноєвропейської інтеграції,
підписання Болонської декларації, зумовлюють народження якісно іншої освітньої
ситуації у зв'язку з об'єктивною потребою суспільства у фахівцях зі знанням
іноземної мови (ІМ) у функціональних (професійно значущих) цілях, що
використовують мову як засіб комунікації з колегами-представниками різних
культур і народів.
Особливості сучасного професійного спілкування, в тому числі і на ІМ,
зумовлені використанням мережі Інтернет в якості основного інструменту
спілкування спеціалістів – не філологів. Усім спеціалістам сьогодні доводиться
брати участь в діловому листуванні електронною поштою і знаходити професійну
інформацію в мережі Інтернету, що призводить до значного збільшення в
спілкуванні частки письмового мовлення. Отже, проблеми, з яких випливають
основні напрямки освіти можна класифікувати як:
— філософські (формування певного світогляду, що лежить в основі нової
парадигми освіти);
— освітні (формування стратегії саморозвитку і самоосвіти);
— професійні (сприяння професійному росту завдяки володінню ІМ на
професійному і особистому рівнях);
— мовні (підвищення рівня володіння ІМ, формування мовної культури,
багатомовність);
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— соціальні (поширення культури IM, популяризація власної культури
серед носіїв IM, культурний обмін, формування міжетнічної терпимості,
полікультура особистості).
На думку фахівців соціологічних наук, Інтернет є соціальним явищем,
інститутом взаємодії з усією соціальною та культурною системою суспільства, а
головною характеристикою його стає комунікативність. Інтернет належить до
важливої складової сучасних соціальних комунікацій [5]. І це довів відомий
російський учений А.В. Соколов, який розглянув сутність глобальної
комунікаційної мережі Інтернет з точки зору метатеорії соціальної комунікації.
Проектування і впровадження в навчальний процес технологій дистанційної
освіти, орієнтованих на особистість студента, стимулюють мотивованість його
навчання, є варіативними і можуть коректуватися. Це забезпечує підготовку
фахівців з широким науковим світоглядом, професійно компетентних, з
розвиненим творчим мисленням, здатних ефективно вирішувати складні і
різноаспектні завдання своєї діяльності. Такі технології орієнтують студентів не на
засвоєння готових науково-теоретичних формул і конкретно-прикладних
рекомендацій-рецептів, а на творчо-пошукову
діяльність
зі здобуття,
конструювання нових знань, моделювання і вивчення процесів і явищ, проектування
способів професійної діяльності. Мережеві технології навчання щонайкраще
підтримують цю тенденцію, особливо при впровадженні в навчальний процес
мережевих навчально-методичних комплексів.
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МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧА
Ольховська А.С. (Харків)
Кожна професія має своє коло моральних проблем. Але особливого значення
ці проблеми набувають для професій, об’єктом яких є людина, де представники
певної професії в силу її специфіки перебувають в постійному або навіть
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безперервному спілкуванні з іншими людьми [1]. Саме до таких професій належить і
професія перекладача, а тому морально-етичні питання тут посідають одне з
провідних місць, про що свідчить все зростаюча кількість праць, що ним присвячені
[2-5]. Цікавими є новітні тенденції розгляду морально-етичних проблем перекладу,
що простежуються в роботах провідних вчених [2-5], які зауважують, що наразі
етична відповідальність перекладачів торкається не лише замовників перекладу,
вона значно ширша по своїй суті й розповсюджується на все людство. Відзначається
[3], що рішення, прийняті під час виконання письмового чи усного перекладу
потенційно можуть мати значний вплив на виживання окремих індивідів, або ж
навіть цілих спільнот; вони можуть вплинути на якість життя тих, хто покладається
на перекладача у певній ситуації перекладу – під час перекладу бізнесових
переговорів, протокольних зустрічей, або ж навіть при перекладі інструкції до
звичайного міксера. Етичні проблеми можуть набувати ще глобальнішого значення.
Наприклад, в одній із публікацій дослідниця [4] ставить перед перекладачем таке
питання: якщо Blackwater (приватна військова компанія у США) попросить вас
перекласти інструкцію до збору автоматичних гвинтівок, які планується застосувати
проти підлітків у Судані, чи погодитеся ви на це? Така ситуація, як виявилося,
зовсім не гіпотетична, оскільки саме ця дилема постала перед перекладацькою
агенцією авторки, і вона відмовилася виконувати переклад. Звичайно що з такою
точкою зору погодяться не всі, багато хто дотримується думки, що робота
залишається роботою у будь-якому випадку, проте дослідники [2-4] наголошують на
тому, що в першу чергу всі ми громадяни, а це передбачає певну свідомість та
відповідальність перед суспільством у цілому. Зрештою до перекладацької агенції
авторки зазначеної вище статті [4] стали ставитися з повагою за чітку громадянську
позицію, а роботи не поменшало, а побільшало. Дослідниками [5] також
відзначається потужний вплив перекладу на такі глобальні питання, як формування
національно-культурної специфіки різних країн та на відображення різних культур.
Все це свідчить про необхідність вироблення у майбутнього перекладача чіткої
громадянської позиції, що полягає, у першу чергу, в свідомому відношенні до
перекладу та результатів, які можуть стати його наслідком. Спосіб вирішення таких
складних етичних питань – індивідуальна справа кожного перекладача, але в
багатьох роботах [2-4] наголошується необхідність виносити їх на розгляд
студентів, що готуються стати перекладачами. Педагогічними засобами у даному
випадку можуть бути дискусії в аудиторії, критичні есе, рольові ігри, тощо [3] задля
розвитку принципової життєвої позиції та відповідального відношення до своєї
роботи.
Проведений аналіз літературних джерел дозволяє сформулювати висновки, які
полягають у тому, що коло проблем морально-етичного компоненту ні в якому разі
не обмежується необхідністю забезпечення відповідності тексту оригіналу текстові
перекладу та загальними постулатами поведінки перекладача в різних ситуаціях
перекладу, сюди входить значно ширший спектр питань, що має стати об’єктом
окремого дослідження та увійти до фахової підготовки майбутніх перекладачів.

124

ЛІТЕРАТУРА:
1. Бралатан В. П. Професійна етика / В. П. Бралатан [та ін.]. – К. : Центр учбової
літератури, 2011. – 252 с. 2. Arrojo R. The ethics of translation in contemporary
approaches to translator training / R. Arrojo // Training for the New Millenium:
Pedagogies for translation and interpreting. – Amsterdam & Philadelphia : John Benjamins
Publishing Company, 2005. – P. 225–245. 3. Baker M. Ethics in Interpreter & Translator
Training: Critical Perspectives / M. Baker, C. Maier // The Interpreter and Translator Trainer.
– 2011. – № 5(1). – P. 1-14. 4. Bell T. Personal Ethics and Language Services / T/ Bell //
Multilingual. – 2010. – 21(8). – P. 41-43. 5. Venuti L. The Scandals of Translation: Towards
an Ethics of Difference / Venuti L. – L., NY.: Routledge, 1998. – 210 p.
ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
МАЙБУТНІХ ГЕРМАНІСТІВ
Оніщенко Н.А. (Харків)
Розвиток інформаційного суспільства, зростання ролі іноземних мов як засобу
міжнародного спілкування, розширення міждисциплінарних зв’язків, підвищення
культури мовлення зумовили збільшення уваги до теоретичної та практичної
лексикографії.
Словники не лише фіксують сучасний стан мови, але й дають уявлення про
систему знань людства певної епохи – отже, вони є дієвим інструментом науки.
Сучасна лексикографія набула не лише практичного, але й теоретичного розвитку,
вирішуючи проблему мультилатеральності мовного знака, репрезентації лексикосемантичної, морфологічної, словотворчої, фразеологічної підсистем. У своїй
динамічній відкритості залишаються й питання дефінування та загальної типології
словників (останнє особливо актуальне через зростання питомої ваги онлайнсловників). Не менш важливим є й історичний аспект німецької лексикографії,
оскільки, зокрема, в ідеографічних словниках Ф. Дорнзайфа, а також
лексикографічній класифікації понять Р. Галліґа та В. Вартбурґа представлені одні з
перших ономасіологічних моделей, без яких неможливо уявити собі сучасну
когнітивну семантику.
Завдання розширення загальної мовознавчої, енциклопедичної, соціальнокультурної компетенції студентів-германістів [1, с. 2] покликаний вирішити
спецкурс з німецької лексикографії. Спецкурс має на меті більш поглиблене
знайомство з історією та сьогоденням лексикографічної теорії та практики, що не
можливо в межах нормативних дисциплін «Лексикологія сучасної німецької мови»
та «Порівняльна лексикологія німецької та української мов» (кількість годин,
відведених на вивчення теми «Лексикографія» в цих курсах, становить 2).
Зважаючи на невелику кількість годин, передбачених навчальним планом для
спецкурсів та великий обсяг навчального матеріалу, для ефективного його засвоєння
студентами пропонується застосування «методу активізації можливостей
особистості та колективу» Г.О. Китайгородської. Одним з його принципів є принцип
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концентрованості [2, URL]. Він полягає у розробленій дослідницею трирівневій
моделі оволодіння іншомовними формами спілкування «Синтез-Аналіз-Синтез»,
універсальність якої зумовлює її дієвість у оволодінні мовознавчими дисциплінами.
Перший етап синтезу (С1) передбачає презентацію студентам великих обсягів
інформації, що необхідно для подальшого осмислення накопиченого ними досвіду і
систематизації матеріалу на наступному етапі. Теми, що пропонується на етапі С1:
знайомство з історією та теорією німецької лексикографії, з авторитетними
німецькими лексикографічними джерелами, макро- і мікроструктурою різних
словників, принципами дефінування і представлення лем. Другий етап – етап
аналізу – є проміжним, припускає надходження менших обсягів нової навчальної
інформації, він є необхідним для переходу від рецепції до продукції. На цьому етапі
розвиваються уміння підбирати спеціальні матеріали з актуальних для німецької
лексикографії тем (словники-тезауруси, словники правопису, словники неологізмів і
т.і.), уміння вилучати, обробляти інформацію, отриману з різних лексикографічних
джерел.
Останній етап С2 уможливлює остаточне узагальнення отриманої
інформації і застосування результатів лексикографічної практики в наукових
доробках (курсових, дипломних, конкурсних роботах).
Таким чином, поглиблене знайомство студентів з лексикографічною теорією а
практикою дозволить виховати не лише компетентних користувачів словників, але й
закласти базу для подальшого удосконалення методів і технічної бази створення
лексикографічних джерел.
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EXPLOITING SKYPE IN BUSINESS ENGLISH TEACHING
Otroshchenko L. (Sumy)
In the terms of global economy Business English proficiency is vitally important for
the future business professionals as it grants better job opportunities for them in future.
Teaching Business English (BE) benefits from the use of information technologies which
offer diversified content and innovative methodology. Information technology provides an
endless choice of sources and means (Internet, multimedia, software, applications and
devices), helping teachers to create effective, interactive lessons and promoting students’
motivation. Among teaching methods, based on information technologies and successfully
used in BE teaching, one should point out computer-assisted learning, online tutoring,
multimedia presentations, video-conferencing, distance learning programs and so on.
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The aim of this abstract is to examine possible ways of Skype exploiting in BE
teaching. Skype as a free Internet voice chatting service with over 700 million registered
users worldwide provides unlimited possibilities for the teachers and students to
collaborate with each other anywhere in the world. It also provides huge opportunities for
the students to connect with classes in other countries to practice their language skills.
Skype’s slogan “the whole world can talk for free” neatly sums up the core service, and
the potential benefits to language learners of unrestricted, global conversation, completely
free of charge, are self-evident.
Skype language learning can be a convincing application to be widely supported,
experimented, and its efficacy monitored in different language learning contexts [1, P. 275].
Through Skype teachers can provide mentoring or homework help to the students.
Using video conferencing they can have a visual connection to their students over a
distance. Using a free tool called Talk and Write (an interactive whiteboard and drawing
tools) students can actively participate in the lesson by writing on the board. No doubt BE
teaching via Skype needs more structured planning and a specific etiquette.
The focus of the lessons will be on acquiring essential vocabulary and on learning the
following business skills:
 preparing and giving presentations;
 communicating with management and colleagues;
 dealing with negotiations;
 writing business letters;
 writing CV and cover letters;
 preparing for a job interview.
Among advantages of using Skype for students one should point out:
 flexibility (they can study from any location equipped with an Internet connection);
 accessibility;
 personal approach;
 freedom to set their own schedules, curriculum and fees;
 contact with native speakers of the target language;
 immediate feedback receiving;
 combination of individual and group activities;
 cross-cultural competence development.
As a conclusion we can say that Skype is an innovative cost-effecting and time saving
technological tool in BE teaching and an inexhaustible source of educational process
efficiency enhancement.
LITERATURE:
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ЕКТЕНСИВНЕ ЧИТАННЯ: ПРОБЛЕМИ, ПІДХОДИ, КРИТЕРІЇ
Павлова Л. В., Сергеєва О. А (Харків)
Вважається, що екстенсивне читання дає значні переваги студентам,
вивчаючим іноземну мову, як з точки зору досягнень у навчанні, так і мотивації і
стає сьогодні все більш популярним.
Екстенсивне читання багатьма авторами проголошується як «єдиний найбільш
ефективний засіб поліпшення мовленнєвої компетенції» [1; 2; 3; 4]. Вважається, що
екстенсивне читання веде до значних досягнень у сферах читання, письма,
поповнення словникового запасу і загальної досвідченості, але ж у той самий час
екстенсивне читання веде до підвищення мотивації [3], та судячи з цілої низки
статей на цю тему та виступів на конференціях, ще більша кількість викладачів
зацікавлена у впровадженні екстенсивного читання в учбовий процес.
Добір матеріалів до екстенсивного читання повинен різнитися в залежності від
мовленнєвої компетенції та інтересів студентів. Зацікавленість має велике значення
в активації навчальної діяльності студентів. Головною умовою перетворення
пасивного інтересу студентів в активний є оптимальність рівня знань, щонайменша
різниця між наявними та необхідними знаннями, бо невелика ступінь незнання
викликає цікавість, а велика – острах, що породжує невпевненість, апатію. Викладач
повинен створити ситуації успіху в навчанні, тобто переживання студентом своїх
особистих досягнень [1].
Ми вважаємо навчальні тексти одним із основних засобів формування і
розвитку професійного мовлення, а вміння опрацьовувати різні види навчальних
текстів веде к формуванню професійно-досконалого мовлення за фахом.
В основі добору і типології навчальних текстів доцільно враховувати лінгвістичні і
змістовні критерії (доступність, логічність, інформативність, змістовну
завершеність) та дидактичні і психолінгвістичні критерії, що мають співвідноситися
з цільовою спрямованістю навчання, стадіями формування умінь і навичок
писемного наукового мовлення, функціонально-стильовим призначенням мовних
засобів.
Принципи добору, організації і подання текстового матеріалу мають
визначатися конкретними завданнями кожного етапу навчання з точки зору
методичних, психологічних і лінгвістичних вимог. Навчальні тексти мають
групуватися за складністю і тематичними циклами, супроводжуватися певною
кількістю лексико-граматичних завдань, у яких граматичний матеріал заняття
органічно пов’язується із лексичним. При доборі навчальних текстів і їх групуванні
мають враховуватися специфіка фаху і результати тестування різних груп студентів.
При доборі текстів для навчання професійного мовлення і термінологічного
мінімуму доцільним є поєднання когнітивно-комунікативного, компетентніснодіяльнісного та професійно-орієнтованого підходів.
Наукові тексти через їх логічність, безособовість, відсутність емоційності
спрямовано впливають на формування навичок професійного мовлення. Вони
найбільш прозорі для вивчення чинників, що впливають на фахове становлення і
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розвиток навичок усного і письменного мовлення майбутніх спеціалістів різних
галузей, що насамперед забезпечує формування комунікативної компетенції [2].
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ОБУЧЕНИЕ ФРАНЦУЗСКОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ ЯЗЫКУ
Пантелеева Е.Я (Харьков)
Для рассмотрения особенностей французского юридического языка
необходимо, прежде всего, учитывать междисциплинарный и трансдисциплинарный
характер этого явления. Содержание любого курса французского юридического
языка, как языка определенной специальности, должно в полной мере учитывать его
особенности и предлагать как можно более полный спектр действий, основанных на
реальных потребностях особого контингента учащихся.
Процесс обучения требует со стороны преподавателя постоянного овладения
новой информацией и достаточно глубокого понимания применяемой дисциплины.
Преподаватель должен предоставлять в распоряжение учащихся (в основном
юристов) лексические списки, которые соответствуют тематике различных отраслей
права. Он также должен продемонстрировать хорошие знания этих различных
областей, связанных с практической юридической деятельностью. Организация
учебных занятий направлена, в основном, на слушание, чтение и коммуникацию
учащихся. Основной процесс приобретения лексических знаний и умений во
французском юридическом языке должен осуществляться посредством изучения
аутентичных французских юридических документов.
Программа преподавания иностранного языка отдельной специальности
предполагает использование специальных подходов к преподаванию, очень
отличных от общих. Этот подход реализуется в несколько этапов. Начало
предполагает определение специфики круга учащихся: будущие профессионалы с
одной стороны, пребывающие на начальной стадии постижения профессии, и
студенты с другой стороны, имеющие за спиной многие годы изучения
французского языка. Преподавание иностранных языков определенных
специальностей адресовано публике, специфической по определению: речь идет о
студентах начальных курсов или взрослых учащихся, продолжающих свое
юридическое образование, которые давно не изучали иностранный язык.
Необходимость изучения иностранного языка специальности вызвана в данном
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случае другой необходимостью – совершенствоваться профессионально. Главное
здесь то, что присутствует изначальная мотивация. Этот вид учащихся имеет четкие
цели обучения, которые он должен достичь в ограниченные сроки, редко
превышающие несколько месяцев.
Кроме практических занятий, предназначенных для студентов юридических
вузов, нередки случаи, когда юридическая институция делает заказ
образовательному заведению, языковому центру, культурному центру и т.д.
Подобный заказ обговаривается с точки зрения приобретения необходимых общих
компетенций (ожидается, что участники процесса юридической деятельности будут
в состоянии общаться на французском языке, вести документы и переписку и т.д.),
длительности и цены. Исходя из этого заказа преподаватель приступает к анализу
потребностей: он формулирует гипотетические ситуации общения, в которых могут
оказаться учащиеся во время своей профессиональной деятельности. Эти ситуации,
которые переживают или будут переживать учащиеся по окончании учебы, лежат в
основе требований программы. Подобная организация придает преподаванию языка
специальности определенные особенности.
Там, где в общем курсе преподаватель старается найти равновесие между
различными видами подготовки (устным и письменным аспектом, пониманием и
высказыванием), ввести разнообразные темы, преподавание языка специальности
концентрируется исключительно на областях и ситуациях общения, учтенных во
время анализа потребностей. Преподаватель собирает языковой материал,
соответствующий рассматриваемым ситуациям: примеры дискуссий, выступлений в
суде, письменных аутентичных документов и т.д. Следующий этап - обработка
чернового материала для того, чтобы трансформировать его в материал
педагогический: отбор отрывков, частей изложения, даже перестройка речей,
являются обязательными условиями для их методического использования.
Последний этап заключается в разработке видов деятельности или упражнений по
подготовленным таким образом документам.
ВЕЛИКАЯ МИССИЯ ПЕДАГОГА
Пасынок В.Г. (Харьков)
«Задача учителя — открывать новую
перспективу размышлениям ученика»
Конфуций.
Преподаватель – одна из профессий, возникшая как следствие необходимости
воспитания и обучения учащихся для более успешного и быстрого их вхождения в
общественную жизнь и роста их возможностей. Главное отличие профессии
педагога заключается в том, что она относится как к классу совершенствующих, так
и к классу управляющих профессий одновременно. Имея в качестве цели своей
деятельности становление личности учащегося, педагог призван управлять
процессом его интеллектуального, эмоционального и физического развития,
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формирования его духовного мира путём воспитания. Наряду с обучением,
воспитание является важнейшим аспектом деятельности преподавателя.
К. Д. Ушинский неоднократно указывал на первоочерёдность задачи
воспитания по сравнению с обучением, полагая, что при иной постановке мы легко
можем увлечься обучением знаниями и навыками человека, который вследствие
недостаточного или дурного воспитания обратит их во зло, при этом став даже
более общественно опасным человеком, чем если бы он остался менее обученным
[3, с. 30]. В этой связи он приводил в качестве примера Чичикова: «Конечно,
образование ума и обогащение его познаниями много принесёт пользы, но, увы, я
никак не полагаю, чтобы ботанические и зоологические познания или даже
ближайшее знакомство с глубокомысленными творениями Фохта и Молешотта
могли сделать гоголевского героя честным чиновником, и совершенно убеждён, что,
будь Павел Иванович Чичиков посвящён во все тайны органической химии или
политической экономии, он останется тем же, весьма вредным для общества
пронырой. Переменится несколько его внешность, перестанет он подкатываться к
людям с ловкостью почти военного человека, примет другие манеры, другой тон,
замаскируется ещё больше, так что проведёт кого-нибудь и поумнее генерала
Бедрищева, но останется всё тем же вредным членом общества, даже сделается ещё
вреднее, ещё неуловимее» [там же].
На педагога возложено две задачи – воспитание и обучение. Согласно
культурно-исторической
теории
(Л. С. Выготский,
Т. Д. Лысенко
и
их
последователи), воспитание зачастую сведено к рассказам о том, «что такое
хорошо» (т. н. воспитывающее обучение), а не к воспитанию устойчивых привычек
положительного поведения (как понимал воспитание, к примеру, А. С. Макаренко).
Многовековой опыт народной (семейной) педагогики, подкреплённый учёнымипедагогами А. В. Луначарским, А. С. Макаренко, К. Д. Ушинским, С. Т. Шацким и
др., определённо говорит о том, что обучение и образование невозможно отделить
от воспитания, самопознания и познания мира.
В воспитательном процессе учитываются следующие аспекты: гармоничное
умственное, нравственное и эстетическое развитие; педагогическое мастерство [1];
установка на постоянное самосовершенствование; культура поведения и общения,
педагогический такт; личностная самостоятельность учителя; общая педагогическая
эрудиция и компетентность; доброжелательность, общительность и увлечённость
работой [2, с. 14-15]. Качества, необходимые для эффективной работы, включают
способность к эмпатии, к интересам и потребностям воспитанников; умение придать
личностную окраску преподаванию; установка на создание позитивных
подкреплений для развития положительной Я-концепции у студентов; умение
управлять собой и учащимися; владение разными стилями формального и
неформального общения с молодежью; эмоциональная уравновешенность,
самообладание, уверенность в себе, жизнерадостность; умение регулировать
конфликты; уважительное отношение к чужим традициям; креативность,
способность к рефлексии.
В профессионограмме преподавателя иностранного языка данной функции
уделяется особое внимание. Усвоение знаний по теории воспитания будущего
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преподавателя иностранного языка должно быть связано с реальным учебновоспитательным процессом. Теоретический курс по методике обязательно включает
проблемы воспитательной работы. В процессе обучения в вузе студенты должны
приобрести такие навыки и умения, которые являются типовыми, сравнительно
легко модифицируются и переносятся на другие виды учебной и воспитательной
работы. В курсе методики и в ходе педпрактики необходимо выделить следующие,
необходимые для педагога, умения: изучать целостную личность студента в
процессе его воспитания и обучения; изучать студенческий коллектив, его
структуру, «малые группы»; планировать воспитательную работу, в том числе и на
иностранном языке; успешно пользоваться важнейшими методами воспитательной
работы в конкретных педагогических ситуациях, в том числе средствами
иностранного языка.
ЛИТЕРАТУРА:
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ТА КОНТРОЛЮ
ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Пєшкова О.Г. (Харків)
Функція організації навчального процесу студентів дистанційної форми
навчання виконується, в першу чергу, електронним деканатом, який є структурним
підрозділом Центра електронного навчання. Він здійснює первинне планування,
організацію та контроль за навчальним процесом кожного студента.
У віртуальному особистому кабінеті електронного деканату у кожного
студента є індивідуальний навчальний план на поточний семестр, в якому вказані
назви дисциплін, прізвища викладачів, терміни навчання та подання відповідних
робот, форми та терміни проходження поточного і підсумкового контролю.
В особистому кабінеті студенту надається можливість отримати завдання для
виконання, відправити виконані роботи, виконати тести, ознайомитися з
результатами своїх робіт та тестів, при необхідності спілкуватися з деканатом та
викладачем, отримати необхідну довідкову інформацію щодо навчального процесу.
Електронний деканат здійснює облік виконання кожним студентом
навчального плану, враховуючи терміни виконання поточного контролю
(контрольні роботи, тести). В тому числі, облік здійснюється по окремим курсам
(відповідно до модулів в межах курсу).
Основною формою контролю засвоєння знань студентів в системі
дистанційного навчання, універсальною для студентів всіх факультетів, є
тестування. Тестування може здійснюватися по схемі on-lіne чи off-lіne. Всі дані
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про результати виконання тестів зберігаються в єдиній базі та завжди є доступними
для перегляду як викладачем, так і студентом.
Контрольні заходи передбачають самоконтроль, вхідний, поточний, рубіжний
та підсумковий контроль. Самоконтроль є первинною формою контролю та
забезпечується організацією будь-якого дистанційного курсу.
Оцінювання результатів тестування відбувається в двох режимах: автоматизовано і
безпосередньо викладачем. Проведення поточного контролю може проходити за
допомогою:
- прямого спілкування з викладачем в режимі on-lіne;
- автоматизованих тестуючих комплексів;
- перевірки письмових індивідуальних завдань.
Варто зазначити, що тестові завдання можуть складатися викладачем як
автоматизовано (спочатку викладач заповнює «Банк питань», а потім комбінує
необхідні питання, складаючи таким чином необхідний тест), так і шляхом
запропонування студентам заздалегідь складеного викладачем тесту, розміщеного в
форматі .doc або .pdf. В першому випадку роботи студентів оцінюються
автоматично системою (критерії оцінювання зазначаються викладачем заздалегідь),
в другому випадку студенти подають свої роботи викладачу, який перевіряє
індивідуально кожну роботу.
Підсумковий контроль може здійснюватися очно або дистанційно, при цьому
форма контролю обирається факультетом. Результати поточного та семестрового
контролю оцінюються за шкалою «відмінно», «добре», «задовільно»,
«незадовільно», «зараховано», «не зараховано», а також за шкалою ESTC.
Студентам, які виконали всі вимоги навчального плану, рішенням державної
екзаменаційної комісії присвоюються відповідні освітньо-кваліфікаційні рівні та
видається диплом про освіту державного зразка.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Офіційний сайт Центру електронного навчання ХНУ імені В.Н. Каразіна. –
[Ел. ресурс]. – Режим доступу: http://dist.karazin.ua/moodle/file.php/1/files/law/
Polozhennja_pro_DN_KHNU.pdf
ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИВЧЕННІ
ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ
Пономарьова О.І.(Харків)
В умовах зміни змісту освіти пріоритетну роль в навчально-виховному
процесі грають інформаційно-комунікативні технології (ІКТ). Використання ІКТ
розкриває величезні можливості комп'ютера як засоба навчання.
Відрізняючись високою мірою інтерактивності, інтернет-технології
створюють унікальне навчально-виховне середовище, яке можна використовувати
для вирішення різних дидактичних завдань по вивченню іноземних мов( наприклад,
пізнавальних, інформаційних, культурних).
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Більшість фахівців, що дослідили проблему комп'ютерного тестування,
стверджують, що в галузі іноземних мов цей метод тестування найширше став
використовуватися з 60-х років ХХ століття. Всю історію питання можна розділити
на три періоди – структурний або біхевіорістичний період ( structural/behavioristic
CALL), комунікативний період (communicative CALL) і інтегрований (integrative
CALL). Кожному з періодів відповідає певний рівень розвитку технологій, а також
різні педагогічні підходи.
Структурний підхід до комп'ютерного тестування зародився у 50-і роки ХХ
сторіччя і став особливо популярним у 60-70 роки. Суть методу полягала у тому,
що мова розглядалася як «поведінка», яку слід вивчити шляхом
багатократного
повторення окремих слів і фраз і пояснення граматичних структур.
Аудіо-лінгвальний метод Ч.Фріза і Р.Ладо був також заснований на
біхевіорістичному підході до навчання і розглядав мову як віддзеркалення історії,
культури і побуту народу. Цей метод, зберігав основні риси неорямізму, тому
вважав порівняння та переклад непридатними для навчання, а кращими методами
засвоєння мови – наслідування та повторення вивченого матеріалу.
Комунікативний підхід став найбільш популярним у 70-80 роки в той період,
коли викладачі зрозуміли можливості комп’ютерів, особливо для самостійної
роботи.
Основна увага стала приділятися використанню окремих фраз або
граматичних структур в різних ситуаціях. Популярні комп'ютерні програми того
періоду включали завдання по реконструкції текстів (text-reconstruction programs),
які надавали можливість працювати з окремими словами і уривками текстів як
самостійно, так і в групах.
На думку професора Джері Ст Ларсона, до недавнього часу складні
комп'ютерні програми не використовувалися широко у лінгвістичній галузі і лише
відносно недавно стали активно застосовуватися головним чином при тестуванні по
іноземній
мові.
Професор
підкреслює,
що
тестування
на
основі
комп'ютера(Computer-assisted testing or CAT) використовує різні технічні
можливості, що допомагають при тестуванні, такі як складання самого тесту, його
розсилка, підрахунок результатів, збереження і звітність за підсумками тесту,
забезпечення зворотного зв'язку з тестованим та інші. Як і в будь-якому іншому
випадку використання інноваційних технологій, виникає питання про ефективність і
необхідність використання комп'ютера при тестуванні. Відповідь на це питання
залежить від ряду чинників: бюджетні обмеження, кількість студентів, частота
проведення тестів, наявність необхідного устаткування і ін. Необхідно також
зважити основні переваги і недоліки як комп'ютерного так і традиційного( paperbased) тестування.
Використання комп’ютерних технологій можна спрямувати не лише на
контроль знань студентів, але й на їх поглиблення. Створення спеціальних програм
для формування у студентів мовної компетенції в рамках професійного спрямування,
використання мережі Інтернет у навчальному процесі, розробка проектів, презентацій
з використанням комп’ютерних технологій та інтернет-ресурсів допоможе
мотивувати та зацікавлювати студентів у вивченні іноземних мов.
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CASE STUDIES IN LANGUAGE TEACHING
Pochuyeva V.V. (Kharkiv)
Today case study is one of the most useful approaches in the language learning
field. Focusing on the development of situational analysis, as well as integrated skills,
including problem-solving abilities, the approach addresses content through the use of
specific materials that are promoted in meaningful activities.
Cases are narratives, situations, select data samplings, or statements that present
unresolved or provocative issues, situations, or questions. Cases can be short for brief
classroom discussions or long and elaborate for semester-long projects.
The best way to enhance case study is to break up a larger group into smaller groups
of three or four people each. Give each group a copy of the scenario and then give the
groups enough time to discuss each situation and come up with a plan of action.
In his analysis of case discussion, C. Roland Christensen argues that student
involvement develops on at least three distinct levels: At the first level, students explore a
problem by sorting out relevant facts, developing logical conclusions, and presenting them
to fellow students and the instructor. The students discuss someone else’s problem; their
role is that of the commentator-observer in a traditional academic sense. On the second
level, students can be assigned roles in the case, and take on perspectives that require them
to argue for specific actions from a character’s point of view, given their interests and
knowledge. Finally, on the third level, students will take the initiative to become fully
involved, so that topics are no longer treated as abstract ideas, but become central to the
student’s sense of self – of what they would choose to do in a specific real world situation [1].
A basic framework for a case-based discussion can be broken down into six stages:
1. Introduce the case briefly and provide some guidelines for how to approach it.
Clarify how you want students to think about the case. Break down the steps you want
students to take in analyzing the case. If you would like students to disregard or focus on
certain information, specify that as well.
2. Give students ample time to read and think about the case. If the case is long,
assign it as homework with a set of questions for students to consider.
3. Create groups and monitor them to make sure everyone is involved. You may
want to designate roles within each group. Alternatively, group members could be
assigned broad perspectives to represent, or asked to speak for the various stake-holders in
the case study.
4. Have groups present their solutions/reasoning.
5. Ask questions for clarification and to move the discussion to another level.
6. Synthesize issues raised. [1]
To bring the discussion together, we can use the blackboard. Writing comments on
the board is a way to engage students, showing them that they’ve been heard. Drawing
circles, arrows, and underlines to connect these comments is a way to link fragments of
discussion into a summary of what’s been said.
Case discussion requires more intense effort, from both students and instructors,
than many more traditional methods of instruction. While the demands on time, energy,
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and personal commitment are great, the rewards of the case method are also substantial.
With repeated exposure to cases, students improve their skill in analyzing and dealing with
ambiguous situations and incomplete information.
The power of the case study is in the active participation of the students. In learning
from a case, they determine the relevant facts, analyze them, and draw conclusions about
the cause of the problem and what action to take. The case study has a great teaching
potential and demonstrates how real-life tasks can be used in language courses.
LITERATURE:
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТУ НА ЗАНЯТТІ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Птушка А.С. (Харків)
Використання Інтернету на занятті з англійської мови – одна з умов
успішного вивчення іноземної мови. Сучасні інформаційні технології мають бути
ефективним інструментом, який полегшить засвоєння знань, зробить навчання
інтерактивним, цікавим, наочним та індивідуальним.
Інтернет є дуже багатим джерелом потенційних навчальних ресурсів. Сьогодні
можна побачити багато розробок з методики вивчення англійської мови за
допомогою ресурсів Інтернету, а також існують прихильники ідеї вивчення
англійської мови лише за допомогою зазначеної мережі, без традиційної роботи з
підручником [1].
Існує багато позитивних моментів в використанні Інтернету на заняттях з
англійської мови. Інтернет забезпечує сучасний матеріал, що відповідає інтересам і
потребам студентів; мотивує навчання, можливо навіть більше, ніж аудіо- та відео
матеріали; пропонує актуальний матеріал; сприяє розвитку самостійності студентів;
завдяки наявності різноманітних типів текстів підвищує мовні компетенції та багато
іншого.
Інтернет – це величезна додатково-інформаційна система, яка може бути
використана для вивчення англійської мови. Користувач Інтернету завжди отримує
актуальну і автентичну інформацію.
Для використання Інтернету на занятті з англійської мови потрібна
комп’ютерна аудіторія з підключенням до мережі Інтернет. Також викладач повинен
добре розуміти які сайти є корисними для вивчення англійської мови і які слід
використовувати на занятті. Треба розуміти усі аспекти від котрих залежить
ефективність навчання за допомогою Інтернет сайтів. Викладач повинен чітко
формулювати завдання; коректно робити добор матеріалу відповідно до потреб
комунікації та компетенції студентів; вміло використовувати час і простор. Також
потрібно допомагати студентам зрозуміти навчальну інформацію та спілкуватися в
Інтернеті англійською мовою. Викладач повинен бути поруч зі студентом, коли він
потребує допомоги, однак не заважати йому працювати самостійно, стежити за
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часом, спрямовуючи роботу таким чином, щоб усі студенти були задіяні протягом
усього заняття.
Важливим фактором в використанні Інтернету на занятті з англійської мови є
також комп’ютерні програми. Використання комп’ютерних програм у навчальному
процесі дає змогу найбільш повно реалізувати принцип особистісно-орієнтованого
навчання. За допомогою сучасних комп’ютерних програм студенти відчувають
справжнє занурення у живу мову, отримують безліч можливостей для вивчення та
запам’ятовування нових слів та мовних зворотів, а також для розвитку мовленнєвих
навичок.
Отже, використання Інтернету на занятті з англійської мови має багато
переваг, але Інтернет не в змозі повністю замінити викладача з англійської мови,
саме тому Інтернет потрібно використовувати як засіб підтримки професійної
діяльності викладача.
ЛІТЕРАТУРА:
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ІДІОГРАФІЗМ ЯК СТИЛЬ НАУКОВОГО МИСЛЕННЯ
ТА СТИЛЬ ВИКЛАДАННЯ МОВИ СУЧАСНИХ МЕДІА
Пшеничних А. М. (Харків)
Стиль наукового мислення визначається як “історично сформована сукупність
методологічних регулятивів, ідеалів та норм науки, філософських принципів, що
визначають зміст і спрямованість змін у науці на історично-конкретному етапі її
розвитку” [3, с. 992]. Номотетичний стиль наукового мислення характеризується
виявленням і формулюванням загальних законів про стійкі повторювані зв’язки між
предметами та явищами. У номотетиці використовується генералізуючий метод
дослідження та фіксуються зовнішні статичні результати діяльності. Досліджувані
об’єкти мисляться як абстрактні, стабільні, такі, що існують поза часом.
Номотетичний стиль мислення – це прагнення порядку, гармонії, рівноваги та
спокою, тому повторювані явища підводяться під універсальні, єдині, логічні та
незмінні правила, формули та закони. Зусилля дослідників, які дотримуються цього
стилю мислення, скеровані на точне передбачення майбутніх станів і форм
поведінки об’єкта [1, c. 320; 3, с. 406-413; 5, с. 77-79, 88-90].
Існує і принципово відмінна загальнонаукова методологія – ідіографічний
стиль мислення. Ідіографізм – методологічна настанова гуманітарних наук,
скерованих на бачення реальності як неуніфікованої, тобто такої, що її не можна
пізнати пошуком загальних закономірностей чи осмислити в термінах загальних
понять [1, с. 320; 3, с. 406-413; 5, с. 77-78, 88-90]. Помітна тенденція до
переорієнтації сучасних мовознавчих наук на методологію ідіографізму зумовлена
інтересом лінгвістів до вивчення особливостей використання мови конкретними
суб’єктами комунікативної взаємодії. Номотетичне уявлення про мову як
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фіксований продукт (слово, речення, правило) змінюється її ідіографічним
тлумаченням як діяльності, вільного творчого процесу, що реалізується тільки в
комунікації конкретних особистостей [2, с.18, 39-40; 4].
Діяльнісне розуміння мови, яка у сучасному світі існує і розвивається у
гетерогенному медіа-дискурсі (кіно, Інтернет та ін.), де вона є складовою
інтерсеміотичного конгломерату та складного процесу смислотворення, обумовлює
пошук відповідної методики викладання мови як іноземної на філологічних
факультетах. Стилем викладання, який найбільше відповідає окресленій концепції
мови, є ідіографічний. Прехід від методології номотетизму до ідіографізму у
викладанні іноземної мови, перш на все, означає зміну у фокусі уваги викладачів і
студентів: від абстрактних правил – до “лейтмотивів” або принципів, від загальних
дефініцій, списків тощо – до обговорення конкретних прикладів використання мови
у контексті, від відмежування мови від знаків інших семіотичних систем – до
міждисциплінарності.
У межах усної практики та аналітичного читання методологія ідіографізму
може мати втілення у наступних методах викладання іноземної мови. Метою методу
“неосвідченного викладача” / “ignorant schoolmaster” [6] є розуміння певного
мовного процесу через обговорення конкретних прикладів без надання терміну та
визначення. Наступною технікою може бути деконструювання тексту, чому сприяє
обговорення матеріалу у контексті інших друкованих і медійних творів, відмова від
традиційного бінарного опозиціонування у дискусії і роздумах. Нарешті, метод
міждисциплінарного аналізу передбачає інтерсеміотичний аналіз гетерогенних
творів, залучення оригінальних текстів з інших галузей знання.
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МЕТОДИКА КОНТРОЛЮ НАВИЧОК ТА УМІНЬ АУДІЮВАННЯ
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ У СТУДЕНТІВ МОЛОДШИХ КУРСІВ
Рашевська Т.М. (Харків)
Серед багатьох актуальних на даний час проблем методики навчання
іноземним мовам на факультеті іноземних мов є проблема контролю аудитивних
вмінь. Тестовий контроль рівня володіння навичками та вміннями аудіювання
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набуває особливого значення у зв’язку з інноваціями в практиці викладання
іноземної мови.
Метою дослідження є розробка комплексу тестових завдань для перевірки та
контролю аудитивних навичок та вмінь студентів та підготовка до їх апробації. З
метою досягнення зазначених цілей були поставлені та вирішені наступні завдання:
1. підібрати аудіо записи текстів; 2. скласти комплекс тестових завдань для
контролю навичок та вмінь аудіювання. Матеріалами дослідження є розроблені
нами тестові завдання для контролю навичок та вмінь аудіювання, які побудовані на
основі Кембриджських тестів.
Тестові завдання були побудовані на матеріалі автентичних аудіо текстів із
оригінальних джерел, до яких існував певний набір вимог. Згідно із навчальним
планом, тексти мали бути пов’язані за темами для навчання студентів другого курсу
факультету іноземних мов. Матеріали мали бути доступними, посильними,
економічними, автентичними, а також містити необхідний обсяг лексики.
Тестовий комплекс передбачає тестування навичок та вмінь аудіювання наступних
видів: а) поточний контроль; б) тематичний контроль; в) підсумковий контроль [2, с. 27].
Проаналізувавши різноманітні прийоми тестового контролю навичок та вмінь
аудіювання [3; 4; 5], ми вибрали для нашого комплексу тестів наступні типи
завдань: заповнення таблиці, заповнення пропусків у реченнях, вибір мовців за
змістом висловлювання, множинний вибір, множинний добір.
Тести передбачають контроль наступних вмінь:
1) сприйняття основної інформації, що міститься в аудіо повідомленні, а також
деяких деталей, що несуть смислове навантаження;
2) повно та точно розуміти основну інформацію та важливі елементи додаткової
інформації текстів;
3) порівняти декілька текстів, пов’язаних за однією темою, шляхом визначення
мовців, логічних зв’язків, відношення і думки мовців.
Показниками якості тесту є його об’єктивність, надійність, валідність, практичність,
економічність та диференціальна здатність [1, с. 399].
Отже, при розробці тестів підбір текстів повинен здійснюватись за
наступними принципами: доступність, посильність, економічність, автентичність,
необхідний обсяг лексики. Необхідно провести експериментальне навчання, в ході
якого планується відібрати прийоми тестування (заповнення таблиці, заповнення
пропусків у реченнях, вибір мовців за змістом висловлювання, множинний вибір,
множинний добір), які показують найбільшу ефективність проведення контролю.
Тестовий контроль, завдяки своїй здатності задовольнити основні вимоги, що
висуваються до контролю, а саме об’єктивності, надійності, практичності та
економічності, є одним з найоптимальніших засобів управління процесом навчання
іноземної мови.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ
МОВИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Різниченко А.В. (Суми)
На сьогоднішній день першочерговим завданням освіти є підготовка
конкурентноспроможних спеціалістів, що вільно спілкуються на професійному рівні
в єдиному міжнародному просторі.
В наш час збільшуються вимоги до випускників вищих учбових закладів.
Сучасні випускники повинні володіти сучасним економічним мисленням,
навичками організаторської роботи, високим рівнем володіння комп’ютерними
програмами та знанням іноземної мови.
Підготовка спеціалістів у ВНЗ має відповідати високому рівню. Таким чином,
необхідно постійно підвищувати ефективність навчання іноземній мові, шляхом
вдосконалення методики, оптимізації та інтенсифікації учбового процесу.
Урахування комунікативних потреб студентів – дієвий спосіб оптимізації учбового
процесу. Він дозволяє зосередити увагу саме на тих мовних аспектах і мовленнєвих
вміннях, які в першу чергу потрібні спеціалісту.
Високий професійний рівень майбутніх випускників передбачає практичне
володіння іноземною мовою для отримання професійної інформації, що постійно
оновлюється внаслідок глобалізації та розширення міжнародних відносин.
Вирішення питань щодо підвищення ефективності навчання – важливий крок
відносно інтенсифікації всього учбового процесу з іноземної мови.
Одне з головних завдань викладача – зацікавити студента і привернути його
увагу до мови. Для реалізації цього задуму необхідно бути, з одного боку, гарним
психологом, з іншого, вміти якомога більше урізноманітнити своє заняття.
Розглянемо питання викладання іноземної мови з двох різних сторін: психологічної
і методичної.
Кожен викладач повинен бути гарним психологом. Талановитому педагогу вдасться
встановити унікальну атмосферу доброзичливості та довіри на своєму занятті. Таке
викладання іноземної мови буде сприяти розвитку інтересу до предмету у студента.
Виділяють основні і допоміжні засоби навчання. До основних можна віднести
учбово-методичний комплекс (УМК), а саме: книгу для студентів, CD-диски до
підручника для студентів, книгу для викладача.
УМК повинен відповідати вимогам програм з іноземної мови та розвивати
необхідні мовні, мовленнєві, соціокультурні вміння в різних видах мовленнєвої
діяльності
140

Існують також додаткові засоби навчання. Серед них: інші УМК (часткове
використання), відео- і аудіоматеріали, мовні та мовленнєві ігри, комп’ютерні
програми, таблиці і схеми, картки, малюнки, таблиці і схеми, музика і пісні.
Метою основних і додаткових засобів навчання є зацікавлення студента,
долучення його до мови.
Щоб досягти цієї мети викладачу необхідно запропонувати студентам такі
теми, тексти, завдання, в яких є нова інформація; частіше використовувати різні
мовні і мовленнєві ігри, проблемні завдання; забезпечити право вибору тем, текстів,
завдань (по можливості); заохочувати нестандартні рішення; частіше хвалити своїх
студентів; змінювати форми роботи на занятті; ставити реальні завдання перед
студентами, ширше використовувати мовні і мовленнєві опори з урахуванням
індивідуальних особливостей студентів; створювати партнерські відносини.
Усвідомлення студентами, що вони аналізують не тільки проблеми, пов'язані
з майбутньою спеціальністю, але й обговорюють реальні події, дозволяє їм повірити
у власні сили, дає додатковий стимул до вивчення іноземної мови, підвищує
мотивацію навчання.
ОПТИМИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
Романюк С.Н., Малеева Т.Е. (Харьков)
Заочная форма обучения предполагает значительный объем самостоятельной
работы студента для освоения теоретического материала и приобретения
практических навыков по всем изучаемым дисциплинам. Основная цель
самостоятельной работы сводится к развитию познавательных способностей,
поисковых навыков, творческой активности, логического мышления и
исследовательского потенциала студентов.
На заочном факультете Национального университета «Юридической академии
Украины им. Я. Мудрого» учебный план предусматривает на изучение дисциплины
«Иностранный язык» 2 лекционных часа, так называемых «установочных», и 23 часа
самостоятельной работы в первом семестре, 4 часа практических занятий и 46 часов
самостоятельной работы во втором семестре. Согласно рабочей учебной программе
изучения дисциплины заканчивается устным экзаменом, на котором должен
продемонстрировать определенный уровень знаний (фонетические нормы
английского языка; свойства слова и словообразование; лексический минимум в
объемах предусмотренных программой; грамматический материал в объемах
предусмотренных программой) и умений (артикулировать английские звуки;
практически владеть лексическими единицами в пределах лексического минимума и
тематики предусмотренных программой; практически владеть запланированным
грамматическим материалом; обсуждать профессиональные вопросы для
достижения взаимопонимания с собеседником; находить новую информацию,
содержащуюся в англоязычных профессиональных материалах, пользуясь
соответствующими поисковыми методами и терминологией; анализировать
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англоязычные источники для получения данных, необходимых для выполнения
профессиональных задач и принятия профессиональных решений и переводить
профессиональные тексты с английского языка на украинский язык и наоборот,
пользуясь двуязычными терминологическими, в том числе электронными,
словарями).
Для
достижения
поставленных
задач
целесообразно
планировать
самостоятельную работу с привлечением инновационных технологий. Такое
целенаправленное использование информационных ресурсов и готовых обучающих
интерактивных программ сети Интернет по иностранному языку позволит стать
студенту активным участником учебного процесса, выбрать индивидуальную
траекторию получения знаний, приобретения навыков, а также самостоятельно
проконтролировать себя и оценить свои достижения. Более того коммуникационные
технологии позволяют создать естественную иноязычную среду и снять
психологический барьер для общения на иностранном языке. Одной из форм
организации самостоятельной работы Могут стать методические рекомендации по
использованию конкретных Интернет источников. Например, для освоения
теоретического материала, приобретения или усовершенствования определенных
навыков и умений самостоятельная работа может включать выполнения ряд заданий
интерактивных программ с указанием конкретного материала и Интернет ссылкой:
грамматика: Present Simple – http://learnenglish.britishcouncil.org/en/englishgrammar/verbs/present-tense/present-simple; Лексика: describing procedures –
http://www.businessenglishpod.com/2007/03/14/bep-38-int-describing-a-procedure/.
Применение инновационных технологий в современном образовании,
позволяет повысить эффективность самостоятельной работы студентов и
качественно модернизировать учебный процесс в целом. Состоящие из
информационных и коммуникационных технологий инновационные технологии
делают возможным компьютеризировать процесс обучения, что в сою очередь
приводит к необходимости разработки новых форм самостоятельной учебной
деятельности.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Матеріали до практичних занять, навчальні тексти та методичні поради з
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ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ КОННОТАЦИЯ
В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ
Ромашина О.Ю. (Белгород)
На сегодняшний день, несмотря на достаточное количество работ,
посвященных изучению категории эмотивности в лингвистике, вопросы онтологии
и структуры эмоциональной коннотации остаются по-прежнему открыты. По
справедливому утверждению В.Н. Телия, ни в одном из известных нам
исследований, как у нас, так и за рубежом, эмоциональная коннотация не
исследована в когнитивном аспекте, «более того она даже не выделена как особый
вид деятельности языкового сознания» [Телия 1996: 122-123]. Отсюда, целью
настоящей работы является описание структуры эмоциональной коннотации на
основе анализа эмотивной лексики английского языка.
Языковые единицы, помимо собственно денотативных и коннотативных
(образных, оценочных, стилистических) компонентов значения, обладают
эмоциональной коннотацией, под которой здесь понимается особый вид
деятельности языкового сознания, связанный с объективацией чувств и эмоций
человека на языковом уровне.
Большое количество научных изысканий, занимающихся сегодня проблемами
коннотации, освещает четыре основных компонента, лежащих в ее основе:
эмоциональный, оценочный, экспрессивный, стилистический. Однако набор,
номинация, экспансия данных коннотативных признаков (компонентов) зависят
напрямую от тех акцентов, которые исследователи расставляют с учетом
эмоциональной выразительности лексемы, ее экспрессивности, оценочности,
образности, принадлежности определенному функциональному стилю.
Отсюда, наша модель структуры коннотации предполагает превалирование
двух основных ее макрокомпонентов: эмоциональности и образности. В свою
очередь, последние могут содержать в своей структуре разное количество
облигаторных и необлигаторных микрокомпонентов, зависящих от семантического
наполнения каждой конкретной лексемы, а также от процесса актуализации данных
компонентов в структуре лексического значения в конкретной речевой ситуации. К
облигаторным микрокомпонентам эмоциональности относятся экспрессивность,
интенсивность,
оценочность;
к
необлигаторным
–
образность,
(не)контролируемость, (не)осознанность. К облигаторным компонентам образности
мы относим наглядность, ассоциативность, стилистическую окраску; к
необлигаторным – эмоциональность, символичность, мотивированность.
Облигаторные микрокомпоненты содержат общую информацию, истинную
для всех ситуаций использования эмоциональных и образных лексем.
Необлигаторные компоненты отражают специфическую информацию, характерную
только для данной конкретной лексемы в ее употреблении в данной конкретной
ситуации. Более того, оба макрокомпонента могут выступать в качестве
необлигаторных компонентов в структуре друг друга, что еще раз доказывает
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тесную связь эмоциональности и образности, а также возможность микширования
их признаков.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и
лингвокультурологический аспекты. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996.
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ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
MOODLE У ЗМІШАНОМУ НАВЧАННІ (BLENDED LEARNING)
ІНОЗЕМНИМ МОВАМ
Рубцов І.В. (Харків)
На сучасному етапі необхідність застосування інформаційно-комунікаційних
технологій (ІКТ) в освіті взагалі й у навчанні іноземним мовам зокрема є реалією
сучасного суспільства і визначається можливістю істотно прискорити передачу
знань та накопиченого досвіду, підвищенням якості навчання і освіти, прискоренням
адаптації до навколишнього середовища і соціальних змін. Крім того, активне й
ефективне впровадження цих технологій в освіту є важливим чинником створення
системи освіти, що відповідає вимогам інформаційного суспільства і процесу
реформування системи освіти у світлі вимог сучасного індустріального суспільства
[3, с.32].
В останні роки широке розповсюдження одержав термін e-learning, що
припускає використання в навчальному процесі ІКТ. Їх застосування викликає
значні зміни в організації, методах і формах освіти. Електронне навчання
вважається новою освітньою парадигмою, адже ІКТ претендують на моделювання
процесу навчання в цілому.
ІКТ часто пов'язують з дистанційною освітою, проте вони не менш актуальні і
для традиційного навчання. З'явилась також нова форма навчання – blended learning
(змішане навчання), у рамках якого поєднуються аудиторне і віртуальне навчання
на основі сітьових навчальних курсів, електронних бібліотек, учбово-методичних
мультимедійних матеріалів, тобто за «контактними» фазами йдуть online-фази. Така
форма поєднує переваги обох типів навчання: наявність прямих контактів при
традиційному навчанні сприяє розвитку соціальних компетенцій, у той час як
гнучкість і ефективність електронного навчання дозволяє розвивати інформаційні
компетенцій.
У зв'язку зі скороченням кількості аудиторних годин, виокремлюваних на
вивчення іноземних мов, актуальність придбали системи керування навчанням або
навчальні платформи – освітні середовища для надання навчальних курсів on-line,
обслуговування і керування ними, адміністрування процесу навчання. Студент має
доступ до освітнього середовища в будь-який час, у будь-якім місці, де є вихід в
Інтернет, що забезпечує реалізацію принципу індивідуалізації навчання: студент
проходить матеріал у своєму темпі, у нього є можливість вибирати послідовність
144

виконання завдань, завдання припускають, як правило, велику варіативність їх
виконання [1].
Найбільш широку популярність набула система Moodle, надзвичайна
функціональність якої зробили її затребуваним віртуальним навчальним простором
у таких великих університетах, як Стэнфорд, Принстон, Оксфорд та ін.
Використання Moodle уможливлює вирішення проблеми інтеграції
різноманітних форм навчальної діяльності в єдиний простір, де викладач може
контролювати виконання студентом різних видів діяльності, та оцінювати їх.
Система підтримує обмін файлами будь-якого формату, сервіс розсилання дозволяє
оперативно інформувати всіх учасників курсу або окремі групи про поточні події.
Технологія форумів дає можливість організувати навчальне обговорення проблем.
Система має функцію оцінки повідомлень – як викладачами, так і студентами. Чат
дозволяє організувати навчальне обговорення проблем у режимі реального часу.
Сервіси «Обмін повідомленнями», «Коментар» призначені для індивідуальної
комунікації викладача і студента, що може припускає рецензування робіт,
обговорення індивідуальних навчальних проблем [2]. Таким чином, використання
системи Moodle допомагає значно збільшити час і інтенсивність комунікації в
освітньому просторі. Крім того, умовами успіху спільної діяльності,
безсумнівно, є використання у віртуальному просторі тільки іноземної мови як
мови за налаштуванням.
Інтеграція освітнього середовища Moodle у навчальний процес допоможе
оптимізувати процес навчання завдяки створенню великої ресурсної бази. Більш
того, з'являється можливість удосконалити процес формування іншомовних вмінь і
навичок студентів, забезпечити ефективну самостійну роботу, підвищити рівень
самостійності і творчої активності.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ПІДКАСТІВ У НАВЧАННІ
ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
Рубцова М.А. (Харків)
В останні роки все більшу популярність у методиці викладання іноземних мов
здобуває використання в процесі навчання таких технічних засобів, як всесвітня
мережа Інтернет і її багаті ресурси. Одним з таких ресурсів є підкаст – аудіо- або
відеофайл з мережі Інтернет для прослуховування/перегляду на персональному
комп'ютері або мобільних пристроях.
Як правило, підкасти мають певну тематику і періодичність видання. Можна
виділити основні жанри підкастів: аудіоблоги, музика, техніка, комеді-підкаст,
аудіокниги, освітні підкасти, новини, політика, радіовистави і шоу, спорт.
У процесі навчання іноземної мови можливе максимально повне розкриття
можливостей цієї технології, тому що мова як засіб передачі інформації в цьому
контексті є й об'єктом вивчення. Використання підкастів у навчанні різним видам
діяльності сприяє: підвищенню мотивації до вивчення іноземних мов; появі вибору
в доборі фонетичного матеріалу; формуванню навичок аудіювання і здатності
сприймати різні стилі мови з різними акцентами та інтонаціями; удосконаленню
навичок говоріння.
В Інтернету вже існує велика кількість підкастів як професійної, так і
загальної спрямованості. Існують підкасти для підготовки до міжнародних іспитів,
підкасти призначені для студентів з невисоким рівнем володіння мовою, підкасти з
уже розробленими завданнями. Відзначається, що регулярне аудіювання тексту,
адаптованого до здатності студента сприймати іноземну мову, має системний ефект
на всі його інші навички, у тому числі на загальну грамотність і на здатність не
тільки сприймати, але і висловлюватися на іноземній мові що вивчається.
Освітні підкасти, присвячені вивченню іноземних мов, дозволяють вирішити
цілий ряд методичних задач, серед яких формування авдитивних навичок і вмінь
розуміння іноземної мови на слух, формування й удосконалення слухових навичок
та навичок вимови, розширення і збагачення лексичного словника, формування й
удосконалення граматичних навичок, розвиток умінь говоріння і писемної мови.
Однак найбільш прийнятною і реалістичною задачею використання підкастів
у навчальних цілях залишається розвиток рецептивних авдитивних навичок при
роботі з фонетичним, лексичним і граматичним матеріалом і умінь розуміння
іноземної мови на слух – відокремлювати головне від другорядного, визначати тему
повідомлення, членувати текст на значеннєві частини, установлювати логічні
зв'язки, виділяти головну думку, сприймати повідомлення у визначеному темпі.
У цілому, технологія роботи з підкастами збігається з технологією роботи над
аудиотекстом і має чітку послідовність у діях викладача і студентів: попередній
інструктаж і попереднє завдання; процес сприйняття й осмислення інформації
подкаста; завдання, що контролюють розуміння почутого тексту. Підбираючи або
розробляючи вправи до підкастів, націлені на формування авдитивних навичок і
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розвиток умінь аудіювання, необхідно враховувати рівні складності різних типів
завдань.
Враховуючи все вищезгадане, можна зробити висновки, що підкасти як
медіаносій інформації є, нарівні з іншими ресурсами, невід'ємним технічним
засобом навчання іноземній мові на сучасному етапі, що дозволяє вирішувати
комплексні задачі іншомовного навчання.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Ступина Т.Л. Основы использования подкастинга в образовательном процессе:
методическое руководство / Т.Л. Ступина. - Иркутск: ИГЛУ, 2006. - 22 с. 2. Ткаченко Е.Е.
Изучение иностранного языка с помощью компьютерных технологий / Е.Е. Ткаченко //
Повышение мотивации студентов неязыковых вузов при изучении иностранного языка:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА НА ЗАНЯТИЯХ
ПО УСТНОЙ ПРАКТИКЕ
Рыбакова Е.В. (Харьков)
Практика устной речи на занятиях должна дать студентам возможность
приобрести соответствующие навыки и умения использования в процессе
коммуникации ранее полученных знаний. Основной задачей является обеспечение
возможности самовыражения, повышение коммуникативной компетенции и
создание условий для внедрения студентов в определенный ситуативный контекст
коммуникации. Для облегчения поставленных задач и для эффективности их
выполнения предлагается использования дополнительных материалов в
зависимости от изучаемой темы.
Использование видеоматериалов стало уже довольно распространенным методом
повышения эффективности изучения и применения иностранного языка студентами
на занятиях. Видеоматериал способствует развитию различных видов деятельности,
в основном восприятия и памяти. При просмотре видеоматериала на занятии
студент погружается в атмосферу жизни людей, говорящих на изучаемом языке. Для
хорошего понимания видеоматериала, возможно, понадобится многоразовый
просмотр, что непроизвольно заставляет студента мысленно проговаривать
услышанное и стараться запомнить. Материалом для данного вида работы могут
послужить как видео-новости, так и отрезки из кинофильмов или же видео-передач.
Использование публицистического текста также является одним из видов
дополнительно материала на занятиях по устной практике. Например, вырезки из
газет, подобранные в соответствии с изучаемой темой, способствуют улучшению
эффективности запоминания изучаемой лексики и применимы для любой темы.
Студенту предлагается прочитать и перевести отрывок из газетной статьи для
дальнейшего обсуждения. Предполагается выбор информационных отрывков из
новостей, или же иных событий в области культуры, спорта, экономики
определенной страны или же всего мира. Студент, читая и обсуждая данный ему
отрывок, узнает новые факты из жизни других людей, повышает уровень
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коммуникативной и лингвострановедческой компетенции, что и является одной из
важных целей занятий по устной практике.
Другим видом дополнительного материала может стать использование известных
картин, например в процессе изучения темы «Живопись». Примером задания для
студента является описать то, что он видит на картине и высказать собственное
мнение касательно внутреннего содержания данного произведения живописи. При
выполнении этого задания студент не только повышает уровень коммуникативной,
но и личностной компетенции, способности выражения собственных мыслей в
контексте данной темы. Этот вид речевой деятельности применим, как и монологе,
так и диалоге и дискуссии.
Предложенные примеры дополнительного материала на занятиях по устной
практике являются немногими из большого количества методов организации работы
студента. Используя различные материалы на занятиях, преподаватель создает
условия для наиболее эффективной работы студента, для повышения его навыков и
умений в сфере коммуникативной, лингвострановедческой
и личностной
компетенции.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Барменкова О.И. Эффективные приемы обучения английскому языку: Пособие
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ХЕНДАУТ ЯК МІКРОЖАНР АМЕРИКАНСЬКОЇ
АКАДЕМІЧНОЇ ЛЕКЦІЇ
Рябих Л.М. (Харків)
Дослідження лекції як жанру академічного дискурсу, зокрема,
американського, засвідчує той очевидний факт, що лекція має статус макрожанру,
складаючись не лише з елементів, але й з низки мікрожанрів. До цих мікрожанрів
належать презентація, електронний конспект та хендаут.
Хендаут визначається як друкований матеріал, що використовується для
сприяння поясненню та засвоєнню матеріалу [3]. Переваги використання цього
жанру є очевидними (як от звільнення студентів від надмірного конспектування;
забезпечення важливою інформацією, яка не доступна широкому загалу; сприяння
кращому розумінню та закріпленню матеріалу; підвищення уваги та мотивації тих,
хто навчається). Але існують також протилежні точки зору, які, наприклад,
пов’язують пасивність студентів із надмірним використанням хендауту та
наголошують на тому, що учні мають проявляти більшу самостійність підчас
конспектування [3].
Жанр хендауту досліджується у працях з педагогіки [1] та в лінгвістиці, де
вивчено функціонування хендауту в окремих жанрах наукового спілкування [2].
Слід зазначити, що цей жанр функціонує як невід’ємна складова американського
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академічного дискурсу, а саме американської академічної лекції, де він
використовується у наступних різновидах:
1). Навчальна програма (syllabus). Цей тип хендауту завжди роздається
викладачами на першій лекції, яка є, здебільшого, вступною. До складових такого
хендауту можуть входити такі пункти як інформація про викладача, його
координати; інформація про курс, що викладається; література; вимоги щодо
відвідування лекцій, семінарських занять; критерії оцінювання робіт.
2). Роздатковий матеріал, що містить тест. Як правило, студенти, що
починають вивчати курс, повинні визначитись чи справді він їм підходить. Для
цього викладач може запропонувати пройти тест (diagnostic test), який показує
рівень знань студента.
3). Роздатковий матеріал, що містить поточний тест (problem tests).
4). Роздатковий матеріал, що містить відповіді на поточний тест (answer sheets/
problem set solutions).
Оскільки на заняття студент повинен прийти підготовленим, для цих цілей
викладачами складаються тести (problem tests), студент має їх опрацювати до того,
як йому надсилаються у електронному вигляді відповіді на ці тести (answer sheets/
problem set solutions).
5). Роздатковий матеріал, що містить цитування (уривки текстів). Цей тип
хендауту зазвичай використовується на лекціях з літератури, на яких монологічне
мовлення викладача здебільшого складається з цитувань.
6). Роздатковий матеріал, що містить рекомендації до підготовки до тесту та
перелік компетенцій, якими має володіти студент (prep sheet).
7). Роздатковий матеріал, що містить завдання, що розв’язуються на занятті
(worksheets).
8). Роздатковий матеріал, що містить специфічну термінологію, дати.
Відтак, наприклад, з лекції по релігієзнавству, в якій міститься багато власних
імен та дат, може використовуватись цей тип хендауту.
Таким чином, жанр хендаут представлений різними типами, які сприяють
навчанню, координують організаційну роботу та можуть бути облігаторними для
кожного курсу лекцій (наприклад, навчальна програма), або довільно обиратися
залежно від дисципліни та цілей викладача.
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ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ – ОШИБКИ ПОДРАЖАНИЯ
(ГИПОТЕЗА ИДЕНТИЧНОСТИ)
Рябых Н.В. (Харьков)
Прежде чем принять какое-бы то ни было решение о наиболее оптимальном
пути обучения языку (ИЯ), необходимо определить, что же такое язык и изучить
механизмы, по которым происходит его усвоение.
Как показывает ознакомление с историей методов обучения ИЯ, мнения
ученых по вопросу соотношения между овладением родного языка (РЯ) и ИЯ
варьировались от акцентирования внимания исключительно на различиях между
ними до признания их полной идентичности. В последнее время все более
распространенным становится мнение, что между процессами овладении РЯ и ИЯ
больше сходства, чем различий, механизмы речевой деятельности на родном и
иностранном языках одни и те же, обучаемые проходят аналогичные стадии
речевого развития, допускают сходные типы ошибок и т.п. Происходит также
пересмотр представлений об интерферирующем влиянии РЯ на овладение ИЯ с
выдвижением на первый план роли положительного переноса из РЯ в ИЯ, в том
числе в отношении стратегий овладения и пользования языком.
Существуют также совершенно противоположные представления о
направленности процессов усвоения РЯ и ИЯ. По мнению некоторых
исследователей, если усвоение РЯ происходит "снизу-вверх", т.е. от осмысления
значений объектов и понятий к усвоению соответствующих форм, то усвоение ИЯ
происходит прямо противоположным путем.
По мнению автора данной работы, истина, как и в подавляющем большинстве
случаев, находится посередине, и искать ее нужно используя формальные приемы,
которые в большей степени присущи научному исследованию.
Для того, чтобы установить идентичность (или неидентичность) процессов
усвоения РЯ и ИЯ, представляется необходимым сравнить идентичность данных понятий.
Как известно, любое понятие состоит из набора составляющих его элементов. Таким
образом, проанализировав качественные и количественные характеристики
составляющих эти два понятия элементов, мы сможем уставить степень их идентичности.
ФУНКЦИИ ЮМОРА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Самохина В.А. (Харьков)
«Смех – важнейшее
средство познания морали
и… проявление нравственного
облика самого человека».
В.Я. Пропп.
Юмор как особое отношение человека к миру и самому себе нельзя считать
свойством отдельной личности. Это – функциональный продукт межличностных
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отношений, проявляющийся лишь в условиях общения его носителя с другими
людьми. Не только общение играет важную роль в возникновении юмора, но и сам
юмор способен оказывать значительное влияние на его организацию. Понимание
людьми друг друга, их сотрудничество, совместный процесс созидания и
организации общения на различных уровнях во многом зависит от того, как
применяется юмор участниками общения. Юмор – свидетельство целостности и
упорядоченности личности как системы отношений, показатель психической и
социальной зрелости человека; он вносит весомую лепту в воспитание
эмоциональной культуры, стимулирует творческую активность Homo Communisens.
Характеризируя юмор как педагогическое средство, необходимо определить его
функции в педагогической деятельности:
1. Информационная функция. Преподаватель, использующий юмор, не только
передает некую информацию о теме занятия или лекции, но и выражает личное
отношение к происходящему, проявляет умения учитывать индивидуальные
особенности студентов. Чувство юмора в каламбуре, анекдоте, юмореске,
карикатуре характеризует культуру, такт и ум человека, создающего комическую
ситуацию. При помощи юмора педагог может выразить личное отношение к теме
занятия и к личности студента, по реакции которого он получает информацию о
возможности последнего понимать и принимать юмор.
2. Эмоциональная функция. Юмор позволяет легко приспособиться к
изменившимся условиям в различных ситуациях общения. Чем выше у участников
педагогического процесса способность понимать юмор, тем меньше выражена
низкая самооценка. Юмор выступает как средство снятия психического напряжения,
создания творческой атмосферы, а также способствует эффективности
педагогической деятельности. С помощью юмора можно управлять общим
настроением коллектива, создавать условия для успешной коммуникации. Автор
книги «О смехе, или целительная сила юмора» А. Моди отмечает, что способность
человека смеяться – такой же важный показатель его здоровья, как и все другие.
Человек чувствует себя значительно лучше, когда готов пошутить или посмеяться.
Юмор – это средство собственной эмоциональной поддержки и эмоциональной
поддержки окружающих.
3. Мотивационная функция. Юмор является стимулом самовоспитания и
стимулирует поиск новых средств оценки. Шутка оказывается педагогически
целесообразной, чем наказание или строгий выговор. Кроме того, юмор – это способ
выражения индивидуальности как педагога, так и студентов. Остроумному
преподавателю всегда легче найти нестандартное решение педагогической задачи. К
такому педагогу «тянутся» учащиеся. Стремление использовать юмор в
профессиональной деятельности может быть обусловлено различными причинами,
но в любом случае данное педагогическое средство должно способствовать
позитивному решению педагогических задач.
4. Регулирующая функция. Юмор регулирует отношения между педагогами,
между педагогами и студентами, между студентами. Чтобы вступить в общение,
преподаватель нередко начинает с остроумного замечания или рассказа о забавной
истории. Заставить человека рассмеяться – значит, войти с ним в эмоциональный
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контакт, вызвать к себе расположение и доверие. Являясь основой
доброжелательных отношений между участниками педагогической системы, юмор
предполагает наличие позитивных намерений и положительного идеала у каждого
из них, выступает средством сплочения, разрешения конфликтных ситуаций. Юмор
стимулирует интерес и внимание к изученному материалу, улучшает понимание,
запоминание и выполнение заданий, способствует креативности и дивергентному
мышлению.
ВИМІРИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ
Свердлова І.О., Панасенко Л.О. (Харків)
Таксономія педагогічних цілей, яка є керівництвом при плануванні навчання,
стимулюючого розвиток учнів, включає наступні компоненти: когнітивні (вимоги до
засвоєння змісту предмета), психомоторні (розвиток рухової, нервово-м'язової
діяльності) та афективні (емоційно-ціннісна область, відношення до того, що
вивчається). Перша таксономія, що охоплює когнітивну область і пов’язана із
розвитком критичного мислення, включає шість категорій: знання, розуміння,
застосування, аналіз, синтез, оцінку.
По мірі того, як учні підвищують здібність критично мислити, вони досягають
успіху за чотирма наступними параметрами.
• Особисте по відношенню до громадського.
• Гетерономне по відношенню до автономного.
• Інтуїтивне по відношенню до логічного.
• Одноперспективне по відношенню до багатоперспективного.
1. Вимір «Особисте по відношенню до громадського». Перші реакції учнів на
роботу мають тенденцію виражатися у термінах «подобається — не подобається». З
досвідом та зрілістю з’являються оцінки, які краще підходять для порівняння та
обговорення з іншими. Однак, особиста реакція ніколи повністю не відкидається, і
наявність особистих переконань є джерелом активності, правильного мислення і
здатності висловлювати думку чітко та переконливо для інших.
2. Вимір «Гетерономне по відношенню до автономного». Автономія відноситься
до того стану усвідомлення, коли учень здатен самостійно описати предмет, явище,
тощо та зробити самостійні висновки.
3. Вимір «Інтуїтивне по відношенню до логічного». Стверджувати щось
інтуїтивно – значить висловлювати ідеї, не замислюючись над зв'язком між
твердженнями та досвідом або між засновком та висновком. Зосередитись на логіці
– це відчути те, як слід розташувати докази, щоб відстояти особисту позицію.
4. Вимір «Від однієї перспективи до багатьох». Критично мисляча людина буде
брати до уваги альтернативні переконання не тільки для того, щоб краще зрозуміти
інших, а також й для того, щоб упевнитись, що особисті переконання – найбільш
прийнятні для неї. Вона може видозмінювати свої думки, коли переконання іншого
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виявляться вагомішими, буде прислуховуватися до альтернативних точок зору, в той
же час розумно відстоюючи власну позицію.
Для методики викладання іноземних мов важливим є висновок про те, що в
процесі навчання у учнів мають сформуватися не тільки практичні навички
(лексичні, граматичні, фонетичні, тощо) та вміння (читання, говоріння, аудіювання,
письма), але й навички ефективного здобуття знання, сприйняття нової інформації,
її аналізу, оцінювання нових ідей на основі власних потреб і цілей, тобто навички
критичного та творчого мислення. Але слід зазначити, що критичне мислення – не
об’єкт вивчення, а результат навчання. Таким чином, необхідно створювати
середовище для розвитку мислення вищого рівня.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
Сімонок В.П. (Харків)
Наслідком глобальної інформатизації на межі ХХ і ХХІ століть є значний
розвиток інформаційних технологій. Утворення нових інформаційних технологій
позначилося на освіті. Останнім часом було утворено багато освітницьких програм,
метою яких є розвиток навичок з певної галузі науки чи техніки.
Найбільш поширеними є комп’ютерні учбові курси. Завдяки сучасним
Інтернет-технологіям створюються оптимальні умови для дистанційного навчання.
Перевагою такого виду навчальної діяльності є те, що студент може працювати та
консультуватися з викладачем у зручному для нього режимі в бібліотеці, вдома,
комп’ютерному класі. Варто відвідувати відкриті семінари, на яких ведеться активне
спілкування з певних конкретних дисциплін.
Саме спілкування є головним чинником дистанційного навчання. При цьому
використовують електронну пошту, список розсилки, телеконференції. Сприяє
кращому засвоєнню матеріалу й прямий (он-лайновий) доступ до навчального
матеріалу, який пропонується у вигляді текстів, графіки, відеофрагментів, тестів
тощо.
Поняття “дистанційне навчання” ґрунтується на трьох складових: відкрите
навчання, комп’ютерне навчання та активне спілкування з викладачем та
студентами з використанням сучасних телекомунікацій. Передумовами
дистанційного навчання є розгалужена система навчальних центрів як
безпосередньо в країні, так ї за її межами.
Дистанційна форма є формою заочної освіти, її визначними рисами першої є
гнучкість і модульність навчальної інформації, економічна ефективність навчання,
спрямована на розвиток контролю якості освіти, нова роль викладача, використання
інформаційних технологій і засобів.
Коли йдеться про дистанційне вивчення іноземної мови, варто орієнтуватися
насамперед на мету навчання. Відповідно до настанов про провідну роль діяльного
підходу до вивчення іноземних мов, мовленнєва практика має бути надана кожному
студентові. Нажаль, за умов очної форми навчання, перевага надається фронтальним
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видам роботи, при цьому, учень приділяє розмовній практиці приблизно хвилину.
Дистанційна форма навчання сприяє вирішенню цієї проблеми, оскільки дозволяє
приділяти стільки часу на виконання всіх завдань, скільки потрібно, при цьому
враховується індивідуальний темп учня, рівень його обізнаності з темою, уміння й
навички.
Студент повинен бути захоплений пізнавальною діяльністю, а отже
надзвичайно актуальними видаються сумісні проекти з носіями мови. Для вивчення
іноземних мов необхідним є спілкування не лише з викладачем, а й з іншими
студентами. Таке спілкування має відбуватися протягом співпраці у різних видах
пізнавальної та творчої діяльності.
Контроль за виконанням завдань, засвоєнням матеріалу, вмінням застосовувати
його у певних ситуаціях має бути систематичним, будуватися як на основі
оперативного зворотного зв’язку так і бути віддаленим у часі.
Таким чином, в основі дистанційного навчання іноземним мовам має бути
самостійна практика кожного студента з того виду мовленнєвої діяльності, якою він
займається.
Діяльність студента має проходити під керівництвом досвідченого педагога,
тобто має бути інтерактивною. Учбова діяльність має бути побудована таким чином,
щоб вихователь мав можливість систематично протягом всього курсу
прослідкувати, коректувати, контролювати та оцінювати діяльність учнів.
Дистанційні курси іноземних мов можуть бути різними, оскільки існує багато
напрямків вивчення іноземних мов, а саме: базовий курс з іноземної мови, курс
другої іноземної мови, курс поглибленого вивчення іноземної мови, курси з
читання, письма, бізнес-курс, іноземна мова для науковців, курс країнознавства,
історії країни, мова якої вивчається тощо.
ФРАНЦУЗЬКА МОВА В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Скарлупіна Ю.А. (Суми)
Інтеграційні процеси, притаманні сучасному суспільству, сприяють
перетворенню Європи в багатомовне простір, в якому національні мови мають рівні
права. З відкриттям кордонів між державами посилюється мобільність людей, їх
мотивація до вивчення іноземних мов, а також до встановлення і підтримання
контактів всередині своєї країни і за кордоном. Істотним чинником міжнародних
відносин є (разом з політичним, економічним і науково-технологічним)
міжкультурне співробітництво.
Як зазначають дослідники, реалії європейського суспільства мають такі
специфічні характеристики культурного поля, як багатогранність внеску інших
культур і цивілізацій (мова, економіка, історія, науки, філософія й література,
музика, повсякденне життя тощо); локалізація культур (регіони Європи як історичні,
культурні, географічні або економічні цілісності); мовний та етнокультурний
плюралізм як наслідок історичного формування європейських держав - націй;
поглиблення нинішньої присутності інших культур у країнах Європи.
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З іншого боку, деякі європейські дослідники звертають увагу не тільки на
зростання можливостей для спілкування, як безпосереднього, так і віртуального, але
і на існуючу тенденцію до узагальнення культурних цінностей, зникнення
різноманітності на економічному, соціальному, технічному і науковому рівнях, що
не може не відображатись в мові. Зокрема, велика кількість досліджень останніх
років присвячена взаємовпливу французької і англійської мов.
Важко перебільшити внесок в розвиток європейського суспільства французької
культури. Не можна залишити поза увагою активну зовнішню культурну політику
Франції, яка є ефективним засобом зміцнення міжнародних зв’язків і засобом
формування іміджу країни, так звану культурну дипломатію. Вплив французької
мови на англійську в такому широкому спектрі галузей людської діяльності як,
наприклад, фінанси, юриспруденція, банківська справа і т. д., має багатовікову
історію, однак в наш час спостерігається зворотна тенденція до далеко не завжди
обґрунтованого домінування англійської мови у відповідних сферах діяльності
франкофонного суспільства.
Таким чином, можна погодитись з думкою про те, що діалог культур є
встановленням своєрідної і досить нестабільної рівноваги між бажанням
спілкуватися однією мовою і бажанням підкреслити власну індивідуальність.
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ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
Скриль О. І., Авдєєнко І. М. (Харків)
Володіння іноземними мовами в сучасному світі стає чи не найважливішою
складовою образу успішної людини. Знання іноземних мов розширюють світогляд,
дозволяють зрозуміти культуру і звичаї інших народів, відкривають майже безмежні
можливості у спілкуванні та встановленні професійних зв’язків. Для повноцінного
розвитку особистості також необхідно звернути увагу на виховання у молоді
гуманних чеснот і відповідних їм суспільних норм, які є тим соціально-культурним
ресурсом, що визначає повсякденну поведінку і регулює взаємини людей, стає
підвалиною їхньої людяності, а отже, забезпечує життєздатність суспільства.
Нестабільність і суперечливість моральної атмосфери в сучасному світі
зумовили особливу гостроту проблеми морального виховання молоді. На заняттях з
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іноземної мови виховання таких якостей, як милосердя, співчуття, толерантність,
чуйність займають чільне місце.
У сучасній практиці навчально-виховного середовища вищого навчального
закладу застосовуються різні форми та види роботи студентів з іноземної мови.
Необхідними умовами при цьому виступають відповідна тематика гуманістичного
спрямування, яка має пронизувати кожен вид діяльності, закріплення у свідомості
студентів гуманістичних принципів, зокрема поваги до іншої особистості, набуття
студентами етичних норм і правил поведінки тощо. Звісно, практичною метою
таких заходів виступає оволодіння студентами іншомовною комунікативною
компетенцією.
Перегляд кінофільмів, телепередач та Інтернет-видань на іноземній мові
гуманістичної тематики з наступним обговоренням сприяє не тільки формуванню
навичок читання, аудіювання та перекладу, а й емоційно-ціннісному наповненню
особистості. Метод творчих проектів передбачає моделювання різних професійних
ситуацій, використання рольових ігор, націлює на спільне розв’язання проблеми й
розробку задовільного рішення, що налаштовує на атмосферу співпраці та сприяє
формуванню професійних ціннісних орієнтацій, а отже, підвищує рівень моральної
культури студента, стимулює прояв співчуття, взаємодопомоги, милосердя до
оточуючих.
У різних культурних традиціях милосердя осмислюється як фундаментальна
основа умов людського співіснування, моральна вимога. Милосердя може
провокувати конфлікти: надання допомоги іншій людині може сприйматися нею як
приниження її моральної гідності, може призводити до нерівності; воно дається
іншому, чиє розуміння власного блага може відрізнятися від позиції благодійника.
Саме на подолання таких протиріч і повинні бути спрямовані зусилля викладачів
іноземної мови. Їх основним завданням стає виховання такої особистості, яка вміє
відстоювати гуманістичну позицію, є милосердною до інших, легко обходить
конфліктні ситуації тощо.
Таким чином, на заняттях з іноземної мови доцільно обговорювати зі
студентами ситуації з повсякденного життя, де важливо розкрити значущість
чуйного ставлення до переживань і почуттів інших людей, навчити розуміти
внутрішній світ тих хто поруч, надавати їм підтримку та емоційну допомогу.
Молодь охоче ділитиметься враженнями про те, як можна зарадити в кожній
ситуації. Тим самим це сприятиме розумінню один одного, бажанню перейнятися
проблемами і переживання іншого як особистими, збагнути, що довколишньому
складному світі саме милосердне ставлення до оточуючих, дотримання суспільних
норм дає змогу розвивати духовно-моральні цінності особистості.
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CORRECTION OF MISTAKES: DOES IT WORK?
Sokolova I. (Sumy)
One of the key principles of teaching writing in English, together with a range of
appropriate, motivating and meaningful tasks, is effective correction of mistakes. When
and how does it work and give positive results in the process of teaching writing?
First of all, a teacher should use individual approach to correcting mistakes.
Correction can work differently in different classrooms and with different learners. Then,
correction must be noticeable: students must understand their errors and techniques their
teacher uses to make corrections.
Students should be aware of writing assessment criteria before they start writing.
They need to know who they are writing to and what for, how much they need to write,
what is their final aim, etc. The main aim of the teacher should be to elicit students’
performance, so the more students know about criteria, the better they write.
To make an effective correction a teacher should be aware it a piece of written work
is a first attempt of writing or a final product. In the first case a partial correction could be
used to show students that learning writing is a process and they can improve it.
The most important, students should be taught to make self-corrections, when it is
possible. For this purpose encourage confessing mistakes and taking responsibility for
correction.
The whole process of writing includes three main stages: drafting, improving and rewriting after corrections. Teachers should make corrections not only at the final stage
before assessment. Try to make oral comments at the first stage of writing individually to
each student or to the whole group. It will improve the process in general.
Assess and give grades after the final stage is completed. In some cases, rather then
correcting what is wrong, a teacher can highlight what is good to give some positive
feedback. When you make corrections of mistakes, indicate the type of a mistake on the
margin without giving a correct variant. This will help students to think and be more
creative in making improvements.
Teachers should remember about negative psychological impact of a large amount
of corrections they make. And it is not possible for learners to avoid all mistakes at once.
Thus, it is not necessary to correct every mistake students make. Let them opportunity to
create, even with mistakes!
While giving feedback on a written output in the classroom, put most common
mistakes anonymously on the blackboard. Students will stubby the sentences with
mistakes and correct them by themselves. Then students will look back in their works and
correct similar errors.
Encourage improving in any way and students will see writing as a process. For this
purpose teachers can sometimes collect the written assignments in, keep them for some
period of time, but don’t check. Then give them back to students and ask to improve and
re-write. This will save your time and efforts for correction.
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To save your hours of marking you can also save one or several good examples of
previously corrected written assignments. You could compare these written pieces with the
examples of actual group of students and make some general comments.
Rather then be the only source of knowledge and accuracy yourself, give a key or
model to students to correct their own works. You can also supply the answers to one
student only, who then becomes responsible for sharing them in the class. Students in pairs
or groups can check and correct written assignments. This will let students to know each
other better and learn from each other’s mistakes.
Finally, give corrected works without marks. Encourage students to give themselves
their own marks based on your correction, them agree and write your comments at the
bottom of the page.
In any case, both teachers and students should remember that writing is a process
and teaching writing is time and efforts-consuming activity.
НЕВЕРБАЛЬНІ АСПЕКТИ ЕТИКЕТНИХ НОРМ СПІЛКУВАННЯ
У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ДІАЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ
Солощук Л.В. (Харків)
Дослідження невербальних аспектів етикетних норм спілкування у сучасному
суспільстві набуває актуальності у зв’язку з інтенсивним розвитком умов для
поширення глобальних комунікативних процесів, що охоплюють усі сфери
життєдіяльності людини. Досягнення мети у процесі комунікації залежить від
багатьох факторів, включаючи і дотримання вимог культури мовлення. Культура
мовлення тісно пов’язана із загальною культурою людини, з культурою її мислення
та поведінки.Культура поведінки, в основі якої знаходиться панівна в суспільстві
мораль, визначає етикетні норми та вимоги у сфері комунікації. Кожен член
суспільства повинен дотримуватися існуючих норм поведінки, користуватися всіма
заходами та засобами етикетних норм для здійснення поставлених завдань та
досягнення мети спілкування [1].
Культура мовлення в будь-якому виді спілкування вимагає дотримання правил
вербального етикету, зв’язаного з формами і манерами мови, словниковим запасом,
тобто зі всіма стилями мови, прийнятими в спілкуванні людей.Разом зі словесними
засобами на культуру спілкування впливають невербальні компоненти комунікації –
жести, міміка,погляди, інтонації, паузи, рухи тіла, дистанція між співрозмовниками
тощо.У кожному суспільстві існують національно-марковані етикетні невербальні
компоненти, що асоціюються зі звертанням, вітанням, прощанням, згодою,
запереченням, вибаченням, запрошенням, проханням тощо.Вони можуть мати
різноманітне забарвлення: нейтральне, ритуально-урочисте, фамільярне тощо [2].
Вибір відповідних ситуації спілкування невербальних етикетних формул залежить
від соціального статусу мовців, мети спілкування і базується на стереотипних
уявленнях про норму у використанні невербальних компонентів комунікації, яка
визначається у межах категорії інтенсивності щодо їхнього функціонування [3].
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У тлумаченні використання етикетних невербальних компонентів норма
трактується як змінна величина, яка заповнюється залежно від різноманітних
обставин, перш за все – від особливостей організації комунікативної ситуації. Вихід
за межі норми використання невербальних компонентів зазвичай фіксується
адресатом і вимагає від нього додаткових зусиль для декодування висловлення
співрозмовника, оскільки відхилення від зазначеної норми сигналізує як про
загальний комунікативний настрій співрозмовника, так і про додаткові смисли в
інтенціональній спрямованості його висловлення. Відхилення від етикетних
невербальних норм оформлення висловлення може навіть спростувати його
вербально виражений зміст. При цьому відхилення від норми використання
етикетних невербальних компонентів може бути представлено як їхньою високою
концентрацією, так і повною відсутністю.
Порушення нормативного невербального рівня комунікації змушує адресата
ставити під сумнів істинність намірів співрозмовника, наводить його на думку про
необхідність вживання заходів для своєї комунікативної безпеки за допомогою
відповідних стратегій і тактик спілкування.
Таким чином, недотримання етикетних норм у використанні невербальних
компонентів комунікації може вести до порушення або повного припинення
комунікативного процесу. Наукові розвідки у цій сфері є особливо перспективними
у сфері міжкультурної комунікації.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ
ЯКОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ У ВНЗ
Сорока Н.А., Щокіна Т.М. (Харків)
На сучасному етапі навчання іноземним мовам спілкування виступає однією з
найважливіших умов оволодіння професійною іншомовною діяльністю. Процес
спілкування є багатомірним та багаторівневим, про що свідчать різноманітні форми і
різновиди комунікації: спілкування пряме і непряме, безпосереднє та опосередковане,
ділове та особисте, міжперсональне та міжгрупове. В організації навчального процесу
внаслідок безпосередньої потреби у спілкуванні виникає необхідність вирішення
таких питань, як сприйняття мовлення в залежності від часу, сили, значеннєго змісту,
його складності і тривалості надходження. Якщо розглядати навчання як
комунікативний процес, то воно також виступає у вигляді безперервних актів
породження та інтерпретації наукових і навчальних текстів, обміну цими текстами
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між учасниками педагогічного процесу. Саме спочатку визначається мета
спілкування, а потім його зміст і засоби, за допомогою яких вона реалізується. Такий
підхід практики навчання іноземним мовам означає перехід від навчання спілкуванню
через мову до навчання мові через спілкування. Але спілкування виступає в якості не
лише інформаційного процесу, але і процесу формування взаємовідносин, стає одним
із головних чинників формування людини як особистості. Навчання є основним видом
діяльності для студентів, тому формування майбутнього спеціаліста і лідера
колективу повинно відбуватися шляхом залучення до навчального процесу спільних,
колективних, групових засобів навчання, які передбачають розвинені структури
спілкування, міжособисті стосунки та взаємодії.
Серед основних функцій
спілкування слід визначити такі, як пізнання учасниками спілкування одне одного,
формування міжособистих стосунків та мотивацію і регуляцію вчинків та поведінки.
Незважаючи на термінологічні розбіжності основних функцій спілкування, які
вважаються базовими в психологічній науці [1,2], можна визначити три групи
функцій, спільних для всіх класифікацій у процесі навчання іноземній мові: 1)
когнітивна, пов’язана із взаємним обміном інформацією та пізнанням одним одного;
2) афективна, спрямована на формування міжособистих взаємовідносин; 3)
регулятивна, що полягає у регуляції, керуванні кожним учасником спілкування
власною поведінкою та поведінкою інших, а також в організації спільної діяльності.
Ці функції, реалізовані спілкуванням, завжди виступають єдиним цілим, але на різних
етапах навчання мають різну значущість. В процесі розвитку комунікативних якостей
майбутніх фахівців, які професійно вивчають іноземну мову для подальшої роботи у
відповідному мовному колективі, завжди виникає проблема реалізації своїх знань
через спілкування. Спілкування розглядається нами як процес передачі, прийому та
взаємного обміну інформацією, що не лише не суперечить інформаційній функції
спілкування, але й і означає саме процес комунікації та розкриває його предметний
зміст. Окрім вищезазначеного, однією з істотних характеристик у системі
міжособистих стосунків в процесі формування комунікативних якостей майбутніх
спеціалістів є соціометричний статус. Він являє собою узагальнене емоційнооцінювальне відношення людей між собою, ступінь бажаності партнерів за спільною
діяльністю. Крім цього, показником міжособистих відношень виступає взаємність
відношень, зумовлена кількістю взаємних виборів. Взаємність вибору є з одного боку
показником емоційного почуття особистості в групі, з іншого - показником емоційної
групової згуртованості. Певне значення у навчанні мають і інші факти: дані про
залежність емоційного статусу особистості від його віку, зовнішнього вигляду, успіхів
у навчанні, інтелекту і обдарованості, розвитку якостей, цінних для групи,
властивостей темпераменту, перцептивних та рефлексивних здібностей, соціальних
установок, специфіки та умов конкретної діяльності. Отже, лише враховуючи всі
вищезазначені фактори, навчання майбутніх фахівців комунікативним здібностям
іншомовної діяльності у ВНЗ може стати найбільш ефективним і якісним.
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COOPERATIVE LEARNING TECHNIQUES IN EFL CLASS
Strelchenko D.V., Bevz N. V. (Kharkiv)
To start with, coopertive learning refers to the learning process where students study
in mini-groups (4-5 people), to share knowledges and work together to reach their
common target. It concenrtates on teamwork, allowing the students to interact freely with
each other to succeed as a one group. Cooperative learning is a successful education
strategy for students with different levels of learning ability to improve their understanding
of certaing subject or project either at school or at univrsity. In this case, a group of
students will work on a project assigned by a teacher. They will learn the necessary
interpersonal life-skills and develop not only language abilities but also the ability to learn
from each other, which are needable skiils in both educational and working areas. So,
these exercises are particularly useful and are especially designed to encourage students'
exploration of their own attitudes and values:
1. Jigsaw: groups with five students are set up. Each group member is assigned some
unique material to learn and then to teach to his group members. To help in the learning
students across the class working on the same sub-section get together to decide what is
important and how to teach it. After practice in these "expert" groups the original groups
reform and students teach each other.
2. Think-Pair-Share: involves a three step cooperative structure. During the first step
individuals think silently about a question posed by the teacher. Individuals pair up during
the second step and exchange thoughts. In the third step, the pairs share their responses
with other pairs, other teams, or the entire group.
3. Three-Step Interview: each member of a team chooses another member to be a
partner. During the first step individuals interview their partners by asking clarifying
questions. During the second step partners reverse the roles. For the final step, members
share their partner's response with the team.
4. RoundRobin Brainstorming: class is divided into mini groups (4 to 6) with one
person appointed as the recorder. A question is posed with many answers and students are
given time to think about answers. After the "think time," members of the team share
responses with one another round robin style. The recorder writes down the answers of the
group members. The person next to the recorder starts and each person in the group in
order gives an answer until time is called.
5. Three-minute review: teachers stop any time during a lecture or discussion and give
teams three minutes to review what has been said, ask clarifying questions or answer
questions.
6. Team Pair Solo: students do problems first as a team, then with a partner, and finally
on their own. It is designed to motivate students to tackle and succeed at problems which
initially are beyond their ability. It is based on a simple notion of mediated learning.
Students can do more things with help (mediation) than they can do alone. By allowing
them to work on problems they could not do alone, first as a team and then with a partner,
they progress to a point they can do alone that which at first they could do only with help.
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7. Partners: the class is divided into teams of four. Partners move to one side of the
room. Half of each team is given an assignment to master to be able to teach the other half.
Partners work to learn and can consult with other partners working on the same material.
Teams go back together with each set of partners teaching the other set. Partners quiz and
tutor teammates. Team reviews how well they learned and taught and how they might
improve the process.
So, cooperative learning is a way of helping students deal with the differences in
language abilities and personalities in a group working environment. In the real world,
students need the necessary social skills in order to work together in harmony. Cooperative
learning will prerare students to deal with the real working world by teaching them how to
interact and cooperate with each other to reach the goal as a one team.
КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА И ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ЕЕ
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Стрижак У.П. (Москва)
В рамках современной антропоцентрической образовательной парадигмы
актуальным становится вопрос о приобщении учащихся к иноязычной картине мира
в процессе преподавания иностранного языка. В своем исследовании мы, вслед за
Е.С. Кубряковой, считаем необходимым «усмотреть за различием форм разное
видение ситуации» [2, с. 117] и, опираясь на работы японских лингводидактов
Ё. Икэгами, А. Кондо, М. Мория и др., рассматриваем «языковые структуры как
кодированные в языке когнитивные процессы» [1, с. 47], обосновывая
необходимость учета их сущности при обучении иностранному языку.
Известно, что концептуальная картина мира является промежуточным звеном
между объективной данностью и нашими представлениями об этой окружающей
нас действительности, выраженными в словах, а языковая картина мира выполняет
функцию означивания основных элементов в концептуальной картине мира и
экспликации ее средствами языка. Мы помним, что цель обучения иностранному
языку – формирование иноязычной коммуникативной компетенции, или, согласно
концепции И.И. Халеевой [3, с. 277], воспитание вторичной языковой личности,
при этом необходимо овладение учащимися не только набором языковых единиц
как вербальным кодом, но и набором представлений, которые стоят за данными
языковыми единицами, лингвокультурным кодом. Иными словами – некой
концептосферой языка, совокупностью понятий, характерных для данной
культурной общности.
В своей работе мы анализируем некоторые языковые средства объективации
окружающей действительности на примере отдельных грамматических категорий
японского языка в сопоставлении с аналогичными языковыми явлениями в русском
языке. При этом мы рассматриваем как лексические, так и синтаксические средства
репрезентации окружающей действительности, которые – лексические
преимущественно эксплицитно, а синтаксические имплицитно – отражают в языке
национальную ментальность, подтверждение чему мы находим у многих
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исследователей (см. В.М. Алпатов о влиянии грамматических категорий на картину
мира, Ю.Д. Апресян о словообразовательных средствах как материале для
реконструкции языковой картины мира, Л.А. Фирс о синтаксически
репрезентируемых концептах, А.В. Нагорная о разнообразии синтаксических
структур как репрезентации разных способов категоризации мира его носителями и
др.).
В качестве примера мы анализируем взятые нами из переводов на японский
язык художественных произведений русской литературы («Анна Каренина» и др.),
которые последовательно демонстрируют нам механизм репрезентации концепта
«я» в японском языке различными языковыми средствами, а именно: эллипсис
личных местоимений и употребление бенефактивных глаголов для передачи оттенка
вежливости и понижения коммуникативного ранга подлежащего согласно нормам
японского языка.
Таким образом, привлекая учащихся к выполнению подобных
лингвистических исследований и формируя у них навыки сопоставительного
анализа языковых средств с точки зрения репрезентируемых в них особенностей
национального мировидения, мы способствуем системному, а следовательно, более
эффективному овладению иностранным языком.
ЛИТЕРАТУРА:
1.Икэгами Ё. Когнитивная лингвистика в обучении японскому языку // Ё. Икэгами. –
Токио: Хицудзи, 2009. – 227 с. 2. Кубрякова Е.С. Язык и знание: на пути получения
знаний о человеке: части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании
мира // Кубрякова Е.С. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 560 с. 3. Халеева
И.И. Вторичная языковая личность как реципиент инофонного текста / И.И. Халеева
//Язык – система. Язык – текст. Язык – способность. – М., 1995. – С. 277-278.
РОБОТА З ТЕКСТАМИ ІЗ СОЦІОКУЛЬТУРНИМ КОМПОНЕНТОМ
Терещенко O.Ю. (Харків)
У центрі уваги викладачів іноземних мов завжди знаходиться взаємозв’язок
між мовою та культурою. Значна увага у сучасній методиці приділяється
соціокультурному підходу, в основі якого знаходиться принцип навчання
іноземних мов через тісний зв‘язок між культурами [3].
Разом з
мовною, мовленнєвою, дискурсивною компетенціями особливо
підкреслюється необхідність формування соціокультурної компетенції учнів. На
думку дослідників, до складу соціокультурної компетенції входять
знання
лінгвокраїнознавчого та країнознавчого характеру, навички розпізнавання
соціокультурно-маркованих мовних одиниць, уміння здійснювати соціокультурний
аналіз автентичного тексту, обирати прийнятний стиль мовленнєвої поведінки в
умовах міжкультурної комунікації, здібності та якості соціокультурної
неупередженості, сприйняття і порівняння національного та інтернаціонального [1;
2; 3]. Для формування соціокультурної компетенції студентів головним засобом
залишається робота з іншомовними текстами із соціокультурним компонентом
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(аудіо, відеоматеріали або тексти для читання). Слід відзначити, що існують певні
труднощі аудіювання, серед яких методисти виокремлюють суб’єктивні, що
залежать від індивідуальних особливостей слухача, об’єктивні труднощі, що
залежать від мовних особливостей аудіотексту та від умов його сприймання [2, c.
123]. Серед об’єктивних труднощів аудіювання текстів із соціокультурним
компонентом виділяються, перш за все, лексичні труднощі. Для їх подолання на
передтекстовому етапі слід приділити увагу вправам, що спрямовані на
семантизацію соціокультурно маркованих лексичних одиниць, на розуміння на слух
словосполучень та фраз із соціокультурно маркованими лексичними одиницями, на
розвиток уваги та аудитивної пам’яті, тобто на розвиток мовленнєвих механізмів
аудіювання.
З метою семантизації лексичних одиниць використовують як перекладні засоби
(переклад, тлумачення рідною мовою, дефініція), так і безперекладні (наочна
семантизація, мовна семантизація). Оптимальним засобом семантизації
соціокультурно маркованих лексичних одиниць вважають лінгвокраїнознавчий
коментар, що може надаватися як іноземною, так і рідною мовою залежно від
ступеня навчання, вікових особливостей, мовної підготовки студентів. Так, для
учнів початкового рівня доцільно поєднувати переклад, наочну семантизацію та
лінгвокраїнознавчий коментар з мінімальною кількістю лексичних одиниць. Для
повнішого розуміння аудіотексту використовуються також вправи на передбачення
змісту твору. Наприклад: Подивіться на назву тексту (малюнок). Чи можете ви
сказати, про що він? Хто є головними героями? За Прослухайте перше речення з
тексту. Ви побачите його також на аркуші паперу. Допишіть самостійно по одному
реченню, кожного разу загортаючи аркуш.
Метою таких вправ є налаштування студентів на аудіювання тексту із
соціокультурним компонентом, актуалізація граматичного, лексичного матеріалу, в
тому числі фонової лексики та національних реалій. Таким чином, вправи для
подолання труднощів аудіювання текстів із соціокультурним компонентом
сприяють формуванню власне соціокультурної компетенції учнів, розвитку умінь
міжкультурного спілкування. У свою чергу це допомагає формувати у студентів
толерантне ставлення до інших народів та повагу до загальнолюдських цінностей.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Воробйова І.А. Формування соціокультурної компетенції учнів старшої школи
засобами іноземної мови. Автореф. дис. … канд.пед.наук: 13.00.09. – К.: Інститут
педагогіки, 2003. – 20 с. 2. Методика навчання іноземних мов у середніх
навчальних закладах: Підр. / Кол. авторів під керівн. С.Ю.Ніколаєвої. – К.:
Ленвіт, 2002. – 328 с. 3. Сафонова В.В. Изучение языков международного общения
в контексте диалога культур и цивилизаций. – Воронеж: Истоки, 1996. – 238 с.
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PÄDAGOGISCH-PSYCHOLOGISCHE PROBLEME
BEI DER VERMITTLUNG SPRACHLICHER KENNTNISSE
FÜR RUSSISCHSPRACHIGE STUDIERENDE
Timroth W. von (München)
Studierende, die am Sprachen- und Dolmetscherinstitut München (Fachakademie
oder Fachhochschule für Angewande Sprachen) eine Ausbildung als Übersetzer oder als
Dolmetscher für Russisch beginnen, haben häufig ein Hochschulstudium in der Ukraine,
Russland oder in einem anderen Land der früheren Sowjetunion absolviert. Die
Deutschkenntnisse sollen bei Studienbeginn der Niveaustufe C1 entsprechen. Als Zulassung zur Ausbildung dient eine institutsinterne obligatorische Einstufungsprüfung, in
der die Deutsch- und Russischkenntnisse sowie einige landeskundliche und zeitgeschichtliche Kenntnisse überprüft werden.
Diese Studierenden, deren Muttersprache Russisch ist (oder die zweisprachig aufgewachsen sind), haben in der Regel außerhalb ihres Studiums wenig Kontakte zu Personen, die sich im Alltag des Hochdeutschen bedienen, also der deutschen Standardsprache. Sie hören und übernehmen die auf der Straße, im Wohnheim, in der Familie, bei
Behörden und teilweise im Bayerischen Rundfunk und Fernsehen gebräuchliche
süddeutsche (bayerische oder schwäbische) Sprachvariante, insbesondere die im süddeutschen Sprachraum gesprochene Umgangssprache.
Da das sprachliche Umfeld der Studierenden zumeist nicht hochsprachlich geprägt
ist, nehmen sie häufig nicht bewusst wahr, dass sie die süddeutsche Sprachvariante gebrauchen. Die Studierenden hiervon zu überzeugen, ist mit einigem psychologischen
Aufwand verbunden, zumal man rein zahlenmäßig den Sprechern und Anhängern des
Süddeutschen unterlegen ist und eine Sprachbarriere zu überwinden hat.
Die Unterschiede zwischen der deutschen Hochsprache und der süddeutschen
Sprachvariante betreffen sowohl die Aussprache, die Lexik und die Morphologie (Flexion)
als auch die Syntax. Bei der Aussprache ist es vor allem die Korrektur des stimmlosen s
(vor Vokalen), das für das Bayerische und Schwäbische typisch und sogar von
Nachrichtensprechern zu hören ist. Lexikalische Einheiten, die für den süddeutschen
Raum charakteristisch sind, lassen sich meistens leichter als solche erklären. Es gibt aber
auch schwierigere sprachliche Fälle wie beispielsweise die Verwendung des Worts freilich
(das vor allem in der Bedeutung von „gewiss“ gebraucht wird).
Am schwierigsten sind Abweichungen vom Standarddeutsch im Bereich der
Grammatik zu beheben. Hier ist es insbesondere der allgegenwärtige Gebrauch des Perfekts anstelle des Präteritums und der übermäßige Gebrauch der Präposition von. Es ist
sehr schwierig, den kombinierten Gebrauch des Perfekts und Präteritums sowie des
Plusquamperfekts zu vermitteln.
Das im Deutschen relativ selten verwendete Plusquamperfekt wird auch von den
Studierenden so gut wie nie verwendet, und zwar aus zwei Gründen. Der eine liegt darin,
dass es diese Tempusform im Russischen nicht gibt, und der zweite darin, dass im
Bayerischen das Plusquamperfekt in seiner eigentlichen Funktion als Vorvergangenheit
nicht existiert.
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Nur schwer zu vermitteln ist den Studierenden der Übergang vom Tempus des
Perfekts – beispielsweise zu Beginn eines aktuellen Zeitschriften- oder Zeitungsartikels –
zum Präteritum, das bei der weiteren Beschreibung oder Darlegung eines Themas oder
Ereignisses gebraucht wird.
Fast hoffnungslos ist der Kampf gegen die in der Umgangssprache verwendete
Präpositionalgruppe mit von anstelle eines Genitivus possessivus: das Haus von meinen
Eltern (statt: das Haus meiner Eltern) [1, S. 353]. Der Gebrauch des Genitivs Plural ist
fast unbekannt und ein noch größeres Problem. Es heißt zwar bei einem allein stehenden
Substantiv: die regelmäßige Einnahme von Medikamenten. Kommt jedoch ein Adjektiv
hinzu, dann heißt es korrekt: die regelmäßige Einnahme wirksamer Medikamente.
Die Einhaltung dieser standardsprachlichen Normen deswegen wichtig, da in der
Bayerischen Staatsprüfung für Übersetzer und Dolmetscher bei der Anfertigung der
geforderten Übersetzungen und des Aufsatzes die deutsche Hochsprache zu verwenden ist.
Erst recht gilt dies, wenn ein Prüfling Einspruch gegen die Benotung einer Arbeit einlegt
und es gar zu einem Gerichtsverfahren kommt.
LITERATUR:
1. Duden – Richtiges und gutes Deutsch. Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. 5., neu
bearbeitete Auflage. Herausgegeben von der Dudenredaktion. Auf der Grundlage der neuen
amtlichen Rechtschreibregeln. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag. – S. 353.

SCHWIERIGKEITEN BEI DER VERMITTLUNG
ÜBERSETYUNGSRELEVANTEN SPRACHLICHEN WISSENS
FÜR RUSSISCHSPRACHIGE STUDIERENDE
Timroth W., von. (München)
Bei der Auseinandersetzung mit fach- oder gemeinsprachlichen Texten geht es im
Übersetzungsunterricht nicht nur darum, eine den eigenen Anforderungen genügende
Übersetzung anzufertigen, die dann von den Studierenden akzeptiert wird und von ihnen
möglichst in allen Einzelheiten nachvollzogen werden kann. Eine Musterübersetzung, wie
sie von vielen Studierenden gewünscht wird, wird dabei mitnichten angestrebt.
Neben dem Übersetzungsunterricht besuchen die auszubildenden russischsprachigen
Studierenden regulären Deutschunterricht, der von ausgebildeten Germanisten oder
Deutschlehrern gehalten wird, die keine Übersetzer sind. Aus dieser Konstellation ergeben
sich mitunter Diskussionen oder auch Diskrepanzen. So wird man als Übersetzer in Bezug
auf ganz konkrete Textstellen im Zieltext regelmäßig zum Gebrauch des bestimmten und
unbestimmten Artikels gefragt und mit Regeln konfrontiert, die man im institutsinternen
Deutschunterricht gelernt hat.
In diesem Unterricht werden in der Regel an Hand gemeinsprachlicher Texte
grammatische und stilistische Kenntnisse vermittelt, in denen beispielsweise die Häufung
von Genitivattributen und Nominalgruppen, wie sie im Russischen häufig ist, nicht
vorkommt. Eine Regel lautet ja, dass nicht mehr als zwei voneinander abhängige
Genitivattributen hintereinander stehen sollten [1, S. 357]. Zwar werden in diesem
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Unterricht auch Fachtexte behandelt, beispielsweise Wirtschaftstexte, doch diese Texte
sind nicht zu speziell, nicht besonders schwierig und auch nicht mit Fachtermini
überladen.
Anders sieht es jedoch bei den im Übersetzungsunterricht verwendeten Fachtexten
aus. Sie können ohne den Gebrauch von Fachwörterbüchern und Nachschlagewerken und
ohne Recherchen nicht angemessen und korrekt übersetzt werden. Deutschdozenten
setzten sich mit solchen Texten im und außerhalb des Unterrichts nicht auseinander und
verwenden sie auch gar nicht für Unterrichtszwecke. Hieraus ergibt sich eine gewisse
Beschränktheit ihrer Vorstellung darüber, was in manchen Textsorten (Wirtschafts-,
Verwaltungs-, Rechts- und Vertragstexte) für Formulierungen nicht nur möglich sind,
sondern dass auch nicht anders formuliert werden kann. Dabei hat die Eindeutigkeit des
Textes und nicht die Stilistik und die stilistische Variation im Vordergrund zu stehen.
Ein Beispiel aus der deutschen Vergangenheit veranschaulicht auch die zeitliche
Entstehung von Nominalgruppen sehr deutlich: Gesetz zur Sicherung der Einheit von
Partei und Staat (01.12.1933) → Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur
Sicherung der Einheit von Partei und Staat (29.03.1935) → Erste Ausführungsbestimmung
über die Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei
und Staat (29.04.1935). Ein schönes Beispiel aus jüngerer Zeit (2005), das ich der
Bayerischen Staatskanzlei in München zu verdanken habe, lautet: Anbei übersende ich
Ihnen weitere Unterlagen zur Vorbereitung für die Sitzung der Arbeitsgruppe Regionen
mit Gesetzgebungsbefugnissen der Kammer der Regionen des Kongresses der Gemeinden
und Regionen Europas (KGRE).
Für russischsprachige Studierende haben derartige Konstruktionen, die in der
Gemeinsprache zu vermeiden sind, den Reiz, dass sie in einem deutschen Zieltext in
manchen Fällen untergeordnete Genitivattribute und Nominalgruppen durchaus
verwenden dürfen oder sollen. Hierzu müssen sie sogar ausdrücklich ermutigt und
überredet werden, da sie die ihnen vermittelten und gelernten Regeln beherzigen wollen.
Die Beispiele verdeutlichen vor allem, dass die Kenntnis außersprachlicher
Zusammenhänge und Abläufe für Übersetzer äußerst wichtig ist.
LITERATUR:
1. Duden – Richtiges und gutes Deutsch. Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle. 5., neu
bearbeitete Auflage. Herausgegeben von der Dudenredaktion. Auf der Grundlage der neuen
amtlichen Rechtschreibregeln. Mannheim; Leipzig; Wien; Zürich: Dudenverlag. – S. 356–357.
РОЛЬ ИМПРОВИЗАЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Ткаля И.А., Волкова А.Г. (Харьков)
Импровизация выступает важной составляющей современного учебного
процесса. Общее понимание сути импровизации базируется на этимологии самого
термина. Латинское improviso означает «делать что-либо без подготовки», а
improvisus, соответственно, – «неожиданный, внезапный». Отсюда импровизация –
это сочиненное в момент исполнения без предварительной подготовки. Термин
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хорошо осязаем, когда мы говорим об артистической деятельности – сочинении
поэтических, музыкальных, театральных и т. п. произведений. Импровизация – это
выступление с чем-либо, не подготовленным заранее; а также произведение,
созданное таким образом.
Рамки процесса обучения иностранным языкам ни в коей мере не умаляют
значимость импровизации, понимание которой в данном случае можно дополнить
способностью использовать некие имеющиеся фрагменты, располагая их в новых
комбинациях. При этом, естественно, преследуется определенная цель, а
перерасположение элементов по-новому сопровождается высокой степенью
гибкости.
Импровизация важна как для преподавателей, так и для студентов. Она делает
обучение живым и интересным. Возникает масса вопросов: каковы условия,
способствующие развитию умений импровизировать? Как преподавателю
использовать импровизацию в работе? Как вовлечь студентов в процесс
импровизации?
Импровизация может быть приравнена к разговору со студентами, когда
преподаватель инициирует вопрос, а, следовательно, и ответ студентов с
высказыванием их отношения к обсуждаемому. Студенты переходят от простого
запоминания фактов к решению более широкого круга вопросов.
Владение техникой импровизации совершенно необходимо для преподавателя
для того, чтобы выйти с достоинством из ситуаций разного плана, которые
возникают в учебном процессе. При этом успех импровизации зависит от обеих
сторон – как от преподавателя, так и от студентов. Релевантными являются такие
параметры игроков, как общая эрудиция; профессиональные интересы студенческой
аудитории и их наиболее интересные точки соприкосновения с другими областями
знаний; коммуникабельность; речевой этикет; умение выступать как слушателем,
так и говорящим. Поскольку мы встречаемся со студентами на занятиях по
иностранному языку, который для них не является предметом их специализации, то
им просто необходимо владеть достаточным уровнем того, что применительно к
английскому языку называют “general English”. Использование элементов
импровизации на занятиях повышает мотивацию студентов к регулярной
самостоятельной работе по иностранному языку.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО
ИНОСТРАНОМУ ЯЗЫКУ (АСПЕКТ УСТНАЯ ПРАКТИКА)
Фещенко Е. В., Шарова Е. С. (Харьков)
Возникновение метода проектов датируется началом XX века, например, в
работах У. Х. Килпатрика «Метод проектов» (1918 г.) и «Основы метода» (1925 г.).
Данный метод основывается на педагогической системе «экспериментализма»:
концепциях прагматической педагогики в совокупности с принципом «обучения
посредством делания»[4].
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Актуальность применения метода проектов на занятиях по иностранному
языку связана с коммуникативной компетенцией как одной из основных целей
обучения. Для того, чтобы сформировать лингвистическую компетенцию на уровне,
определенном программой, недостаточно стандартного комплекса упражнений,
акцент необходимо перенести на активную мыслительную деятельность учащихся
[3], которые должны понимать предназначение своей работы, самостоятельно
ставить профессиональные цели и задачи, продумывать способы их осуществления
и многое другое, что необходимо при работе над проектом. В современном мире
развития информационных технологий преподаватель не является для учащихся
единственным источником информации, но учащиеся не всегда способны выделить
главное, найти связи и структурировать знания, полученные вне учебной среды. Во
всем этом помогает метод проектов.
Таким образом, отличительными чертами метода являются следующие:
- акцент на самостоятельной работе учащихся (индивидуальной или
групповой);
- выбор темы, представляющей интерес для учащихся;
- отбор языкового материала в соответствии с целью и темой проекта;
- наглядное представление результата [2].
К основным принципам проектной работы относятся:
 Вариативность (предполагается индивидуальная, групповая или парная работа;
тексты проектов могут содержать диалоги, таблицы, диаграммы, карты и т.п.)
 Решение проблем
 Когнитивный подход к грамматике (учащиеся могут самостоятельно
проработать те темы, которые вызывают у них проблемы)
 Личностный фактор (учащимся предоставляется возможность делиться
своими интересами, говорить о своей жизни и увлечениях) [1].
Проект включает 4 стадии: планирование в аудитории (постановка задачи,
обсуждение характера и содержания проекта), выполнение проекта, презентация
проекта, контроль (оценка проектной работы).
Следовательно, умение пользоваться методом проектов, обучением в
сотрудничестве — показатель высокой квалификации преподавателя, его
прогрессивной методики обучения и развития учащихся. Данный метод чётко
ориентирован на достижение конкретной практической цели, что является
определяющим фактором на занятиях по устной практике.
ЛИТЕРАТУРА:
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ІННОВАЦІЇ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА КОМУНІКАТИВНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ
Хацер Г.О. (Дніпропетровськ)
На сьогоднішній час Україна, так само як й інші світові держави, виходить на
новий рівень розвитку суспільства, який вимагає оперувати та оброблювати значні
масиви інформації за стислий проміжок часу. Проблема глобалізації та створення
єдиного інформаційного, економічного та освітнього простору виходить на перший
план. В аспектах цього питання змінюється й зміст та направленість викладання
іноземних мов, адже іноземна мова (особливо англійська) стає посередником та
сполученою ланкою у процесі міжкультурної комунікації. Володіння усіма
навичками іноземної мовленнєвої діяльності є обумовленим ситуацією, що склалася
у світі [1, с. 15].
В рамках дослідження було поставлено за мету дослідити сучасні інноваційні
тенденції у методиці викладання іноземних мов та виокремити головні з них,
застосування яких може значно підвищите рівень професійної мовної підготовки
студентів немовних вищих навчальних закладів.
Питаннями технологій викладання іноземних мов у вищих навчальних
закладах займаються фахівці з провідних ВНЗ України: Т.М. Артеменко (м. Харків),
Г.К. Волкова (м. Запоріжжя), Т.О. Крижановська (м.Одеса) та Росії: О.Г. Кашина
(м. Самара), С.М. Поцепай (м. Брянск), М.М. Балабас (м. Москва). В останні роки
інноваційні методи у галузі викладання англійської мови у світовому просторі
курирує підготовчий центр CELA за підтримки міжнародної організації British
Council. З 2003 року було запроваджено єдину у світі винагороду за досягнення у
галузі інновацій викладання англійської мови – ELTons.
Використання інформаційних технологій як під час заняття, так й самостійної
роботи студентів значно підвищує навички сприйняття, адаптації та репродукування
матеріалу, що був засвоєний. У ході дослідження були виокремленні такі тенденції у
використання IT технологій при викладанні іноземної мови:
1. Використання Інтернет сайтів для самостійної обробки матеріалу та
виконання лексично-граматичних завдань з подальшою перевіркою викладачем.
Одним з кращих сайтів для вивчення та набуття навичок з граматики та сприйняття
лексичного матеріалу є [2], де студент згідно до свого рівня виконує завдання й
може перевірити свої результати.
2. Використання відео уроків з певних питань англійської мови, що
проводяться вчителями-носіями мови. Серед існуючих ресурсів виділяється сайт [3],
де вчитель або студент може обрати з 14 існуючих тем.
3. Використання блогів, що сприяє вирішенню однієї з головних задач
вивчення іноземної мови – оволодіння ритмико-інтонаційною стороною мовлення.
Блоги надають можливість прослуховувати мову носія та сприймати невербальні
засоби комунікації, що неможливо при механічному прослуховуванні аудіо записів.
Таким чином використання інформаційних та медіа- ресурсів освітнього
характеру дає можливість викладачам: – автоматизувати систему контролю та
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оцінювання студентів; – представляти матеріали як у друкованому, так й графічнозвуковому вигляді; – індивідуалізувати процес навчання; – формувати та розвивати
серед студентів інформаційну грамотність, що є нагальною потребою у сучасному
суспільстві; – розширити можливості дистанційного навчання; – підвищити інтерес
до вивчення іноземної мови.
ЛІТЕРАТУРА:
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практика / Г.А. Китайгородская. – М. : Высшая школа, 2009. – 277 с. 2. Activities for
ESL students [Електронний ресурс]. – Режим доступу: a4esl.org 3. Free English video
lessons [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.engvid.com/
ВИКОРИСТАННЯ ІГРОТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ФАХОВИХ
ДИСЦИПЛІН У ВНЗ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ
Холмакова Ю. В. (Луганськ)
Перекладацька компетенція – це складна багатовимірна лінгвокогнітивна
категорія, що містить в собі професійні навички та вміння, які дозволяють
перекладачу здійснювати акт міжмовної та міжкультурної комунікації [2].
Комісаров В.Н. вважає, що в процесі створення цілісної концепції перекладацької
компетентності формується своєрідна мовна особистість, яка володіє рядом
відмінностей віднеперекладацької особистості. Ці відмінності виявляються в усіх
головних аспектах мовленнєвої комунікації: мовному, текстоутворюючому,
комунікативному, особистісному та професійно-технічному [1].
Мовна компетенція перекладача включає всі аспекти володіння мовою, що
притаманні носію мови, але, окрім того, містить ряд специфічних особливостей.
Перекладач завжди має пам’ятати про систему, норму та узус мови, про словарний
склад та граматику, про правила використання мовних одиниць з метою побудови
речень; він повинен володіти цією компетенцією як в рецептивному, так і в
продуктивному планах. Вміння створювати тексти різних типів відповідно до
комунікативної мети та ситуації спілкування, забезпечувати належну структуру
тексту, правильно використовувати мовні одиниці тексту, оцінювати місто і
співвідношення відповідних частин тексту та сприймати текст як зв’язане мовне
ціле складає текстоутворюючу компетенцію. До текстоутворюючої компетенції
перекладача також входять знання різниці в загальній стратегії утворення тексту в
обох мовах. Особистісні характеристики також є частиною професійної компетенції
перекладача. Переклад – це складний вид розумової діяльності, здійснення якої
передбачає особливу психічну організацію, гнучкість, здатність швидко
переключати увагу, переходити від однієї мови (а також культури) до іншої.
Перекладачу доводиться перекладати тексти різноманітної тематики, тому широта
інтересів, ерудованість, начитаність, вміння постійно збагачувати власні знання,
використовувати різноманітні довідники та інші джерела інформації є невід'ємною
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складовою перекладацької компетенції. Також важливими для перекладача є його
морально-етичні якості. Технічна компетенція перекладача включає в себе знання,
вміння та навички необхідні для виконання перекладацької діяльності. По-перше, це
знання про стратегії перекладу, перекладацьких прийомах і трансформаціях.
Таким чином, щоб стати компетентним перекладачем, майбутній спеціаліст
повинен дуже добре володіти іноземною мовою, перекладацькими стратегіями та
прийомами, розбиратися в культурних особливостях соціальної і мовної поведінки
носіїв іноземної мови, вміти правильно обирати мовну поведінку і стратегію
відповідно до комунікативної ситуації, вміти створювати тексти відповідно до
комунікативної мети комунікації, добре володіти інформаційними технологіями,
бути компетентним спеціалістом і використовувати ці знання в процесі
перекладацької діяльності, бути уважним, грамотним посередником комунікації, а
також креативною особистістю, здатною до саморозвитку та самовдосконалення.
Майбутніх спеціалістів, філологів-перекладачів, вже з перших днів навчання у ВНЗ
треба спрямовувати на те, що одного володіння іноземною мовою недостатньо для
того, щоб стати в майбутньому компетентним спеціалістом. Для цього студенти
мають зрозуміти необхідність вивчення всіх фахових дисциплін, а також навчитися
працювати над собою, розвиваючи себе як особистість. Використання
ігротехнологій на заняттях з фахових дисциплін є дієвим засобом підвищення
мотивації до їх вивчення, появи інтересу до навчання, а також сприяє соціальній
адаптації в студентському колективі, самовдосконаленню та розвитку креативності.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. Учебное пособие. – М.: ЭТС,
2002. – С. 326 2. Филатова Л.О. Компетентностный подход к построению
содержания обучения как фактор развития преемственности школьного и
вузовского образования. Доп. образование. 2005.№7, с. 9-11.
ВИБІР ТЕМИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
СТУДЕНТІВ ЯК ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП НДР
Чорновол-Ткаченко О.О. (Харків)
Тема науково-дослідної роботи може бути віднесена до певного наукового
напрямку або до наукової проблеми. Під науковим напрямком розуміємо науку,
комплекс наук або наукових проблем, в межах яких ведуться дослідження.
Наприклад, наукові дослідження, що виконуються лінгвістами, охоплюються
загальним напрямком – філологія. У його межах можна виділити певні напрямки,
основою яких є спеціальні філологічні науки: когнітивна лінгвістика, дискурсологія,
історія мови і т. ін.
Наукова тема – це сукупність складних теоретичних та (або) практичних
завдань; сукупність тем науково-дослідницької роботи. Наукова тема – це складне
завдання, яке вимагає вирішення. Теми можуть бути теоретичними, практичними та
змішаними. Теоретична тематика розробляється переважно із використанням
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джерел наукової літератури. Практична тематика розробляється на базі викладання,
узагальнення та аналізу емпіричного матеріалу. Змішана тематика поєднує у собі
теоретічний та практичний аспекти дослідження. Саме останній різновид тем і є
таким, на який має спиратися методологія студентських кваліфікаційних та
дипломних науково-дослідницьких робіт (НДР) студентів у ВНЗ.
Тема наукового дослідження безпосередньо пов’язана з науковою проблемою,
яку можливо розв’язати лише із допомогою спеціальних наукових методів та
засобів. При формулюванні теми НДР зазначаємо сутність проблеми як особливо
важливого наукового завдання, вказуючи при цьому на кінцевий результат,
досягнення якого і складає, по суті, необхідне розв'язання наукової проблеми.
Наукова проблема наперед визначає у загальному вигляді цілі, об’єкти й кінцеві
результати досліджень з окремих тем, що до неї входять. Цим і пояснюється
необхідність ознайомлення з проблемою дослідження під час вибору теми та
постановки її мети.
Найбільш укрупнені загальні наукові проблеми у процесах їхньої постановки та
включення у державний план дробляться на окремі проблеми з більшою
конкретизацією очікуваного кінцевого результату. Будучи згрупованими за певними
класами, загальні проблеми об'єднуються у вигляді основних напрямів наукових
досліджень. При цьому кожний конкретний напрям охоплює наукові проблеми
наступного більш низького рівня, які й дробляться на проблеми окремих наукових
робіт або наукових тем.
Не викликає сумніву той факт, що вірний вибір теми наукового дослідження є
важливою, якщо не найважливішою, запорукою успішного його проведення. Теми
науково-дослідницьких робіт студентів визначаються кафедрами у відповідності до
програми курсів учбових дисциплін та до учбового плану. При цьому студентам
пропонується не лише обирати тему НДР, але й вносити власні пропозиції щодо її
зміни або навіть пропонувати власну. При складанні тем доцільно враховувати
існуючі на кафедрах наукові напрямки та можливість забезпечення студентів
кваліфікованим науковим керівництвом. Окрім цього, необхідно прагнути того, щоб
теми мали актуальність, новизну, практичну та теоретічну значущість; відповідали
профілю майбутньої професійної діяльності студентів та наявності наукової
літератури та практичних матеріалів. Не менш важливими чинниками у доборі теми
є зацікавленість студента у певній тематиці та його суб’єктивні можливості щодо
проведення необхідного дослідження.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНДРАГОГИЧЕСКОГО
ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Черныш Т. В., Черныш И.В. (Харьков)
Непрерывное образование взрослых в современном обществе – это важнейшее
условие творческого развития личности, без которого невозможно эффективное
функционирование человека в динамично развивающемся мире.
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Взрослые
–
это
контингент
обучающихся,
характеризующийся
прагматическим отношением к образовательным услугам, включением образования
в общий контекст жизнедеятельности, зависимостью образовательной среды от их
доминирующих интересов и потребностей. Занимая субъектную позицию в
обучении, взрослый человек самостоятельно определяет цели своей учебной
деятельности, выбирает формы, методы, средства и способы обучения, занимает
авторскую позицию в обучении, регулирует сам процесс освоения учебной
информации, оценивает и корректирует результаты продвижения, осознает свои
возможности и свое место в осуществляемой деятельности, развивает собственный
опыт. В процессе овладения иностранным языком у взрослого могут возникать
психологические барьеры, которые можно разделить на 4 основные группы:
макросоциального, микросоциального, субъективного уровня и обусловленные
специфическими характеристиками процесса обучения иностранному языку,
которые имеют различную этимологию и затрудняют эффективное освоение новой
иноязычной реальности взрослыми. Они возникают в результате амбивалентности
влияния макросреды на ситуацию обучения иностранному языку взрослых;
особенностей отношения значимой микросреды к факту изучения иностранного
языка
взрослым;
неконструктивности
педагогического
взаимодействия
«преподаватель — взрослый»; а также специфики индивидуально-психологических
характеристик взрослого как субъекта образования и особенностей социального
статуса «взрослый ученик»; неадекватности способа организации процесса изучения
иностранного языка и его особенностей.
Интенсивность проявления этих барьеров в процессе изучения и степень их
влияния на успешность продвижения обучающегося обуславливаются характером
индивидуальной стратегии внутренней и внешней активности взрослого как
субъекта учебной деятельности в ситуации затруднения.
Потенциальными
детерминантами
возникновения
субъективных
психологических барьеров могут выступать:
 характеристики когнитивной сферы: характеристики памяти, свойства
внимания, уровень сформированности языковых механизмов;
 особенности мотивационной сферы: сила потребности в освоении
иностранного языка, содержание мотивов его изучения, выраженность
ориентации на успех или избегание неудач, интенсивность потребности в
достижении цели;
 индивидуальные качества личности: пассивность, ригидность, закрытость
к инновациям, несамостоятельность, эмоциональная нестабильность,
безответственность, высокий уровень личной тревожности;
 характер отношения к иноязычной реальности как предмету освоения и
процессу изучения иностранного языка, валентность и содержание эмоций,
возникающих в процессе обучения.
Эффективность обучения взрослых иностранному языку повышается за счет
усиления внутренней мотивации, повышения самооценки компетентности в изучении
иностранного языка, формирования умений прогнозирования и проектирования
развития внутреннего потенциала в преодолении психологических барьеров.
174

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ЯЗЫКОВОЙ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Чернышова Н.В, Никитина Л.Д. (Харьков)
Переход от индустриального к информационному обществу требует
существенных изменений во многих направлениях деятельности государства и в
первую очередь в сфере образования. Одним из перспективных направлений
развития образования является дистанционное обучение. Интенсивное развитие
дистанционного образования в Европе и Америке началось в 70-х годах. В Украине
дистанционная форма обучения внедряется с 2000 года в
соответствии с
"Концепцией развития дистанционного образования в Украине, утвержденной
Министром образования Украины от 20.12.2000 года".
Дистанционное обучения (ДО) является одной из форм получения высшего
образования в основном для людей, лишенных возможности получить традиционное
образование, или зрелых людей, которые хотят получить второе образование или
повысить свою квалификацию.
Целью дистанционного обучения является предоставление обучающимся
возможности освоения учебных программ независимо от места жительства или
временного пребывания, получения знаний по дополнительным или специальным
образовательным программам.
Концепция системы ДО в области иностранных языков предполагает отказ от
авторитарного стиля обучения, отход от монолога как традиционно превалирующей
формы учебной деятельности, и переход к такой форме обучения как полилог
(общение, беседа, обсуждение), побуждение к речевому самовыражению
обучаемого. Вышесказанное предполагает формирование коммуникативной
компетенции, т.е. понимание информации
как знаний, актуализируемых в
навыковой внешней деятельности обучаемого.
Методика дистанционного формирования языковой коммуникативной
компетенции предполагает целостную работающую систему, обеспеченную тесной
взаимосвязью содержательных, причинно-следственных и алгоритмизированных
аспектов обучения.
Дистанционное формирование языковой коммуникативной компетенции
должно строиться на основе принципа автономности (самостоятельности) с учетом
индивидуально-личностных характеристик обучаемого.
Модель дистанционного формирования языковой коммуникативной
компетенции предполагает два методически организованных и взаимосвязанных
структурных уровня:
1 - дистанционный комплекс, включающий текстовый и грамматический материал,
упражнения и задания для лексико-грамматического и тестового контроля,
2 – аудиовизуальный комплекс, обеспечивающий возможность проведения
конференций, бесед, обсуждений в режиме on-line по пройденному материалу и на
основе фоновых знаний, что способствует формированию языковой
коммуникативной компетенции.
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Научить студента в рамках курса дистанционного обучения в течение
ограниченного учебными рамками периода говорить на иностранном языке о
проблемах своей специальности и понимать речь на слух можно, сочетая
традиционные и инновационные методы. Изучение особенностей устной научной
речи должно учитывать новейшие данные психологической и методической науки, с
одной стороны, и коммуникативные особенности языка специальности, с другой.
Сегодня многообразие вариантов обучения дает возможность выбирать и
конструировать педагогический процесс по любой модели, но быть педагогически
грамотным специалистом нельзя без изучения всего обширного арсенала
инновационных идей и технологий, позволяющих реализовать актуальные методы
на практике, для достижения поставленной цели – формирование языковой
коммуникативной компетенции средствами дистанционного курса обучения.
РОЛЬ ГРИ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ
Чуб В.П. (Харків)
Останнім часом комунікативний підхід до вивчення французької, так само як і
інших іноземних мов, вважається найпріорітетнішим. Гру ми пропонуємо
розглянути саме в якості дієвого способу активізації комунікативної складової
навчального процесу.
Володіння іноземною мовою – це вміння користуватися мовними засобами в
реальних комунікативних актах. Йдеться вже навіть не про комунікативний, а про
комунікативно-діяльнісний підхід. Викладач має створювати в процесі навчання
ситуації, максимально наближені до реальності, і заохочувати таким чином
студентів до використання отриманих ними знань на практиці, в процесі
спілкування.
Чому саме гру ми обрали засобом створення реальної комунікативної
ситуації? Бо їй притаманний мотиваційний фактор, без якого неможлива жодна
діяльність. Гра, торкаючись багатьох психологічних аспектів людини, дозволяє не
імітувати, а створювати реальну комунікативну ситуацію.
Що є гра в її комунікативному та навчальному аспекті? По-перше, це ситуативноваріантна вправа, яка дає можливість багаторазового повторення мовних форм в умовах,
максимально наближених до реальної комунікативної ситуації з характерними для неї
цілеспрямованістю і спонтанністю. По-друге, гра – це розвиваюча діяльність, де
вирують емоції, є справжня активність, працює увага, уява і мислення.
Серед інших функцій гри в навчальному процесі зазначимо зняття напруження,
створення сприйнятливої атмосфери, нівелювання бар’єру викладач-учень; ненав’язливе
засвоєння мовних конструкцій; створення групової взаємодії та паралельне розкриття
індивідуальної особистості кожного учня.
Типізація ігор з точки зору навчального процесу може базуватися на різних
принципах. За формою реалізації ігри можуть бути: рольові (створення вимишленої
комунікативної ситуації з розподіленням ролей), комунікативні (спільне виконання
завдання, направлене на заповнення лакун – «trou d’information» [1, с. 71]), креативні
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(заохочення творчої діяльності), культурні (з залученням додаткових знань
загальнокультурного характеру) тощо.
Роль викладача у навчанні з використанням ігрових форм є не менш
важливою, ніж на класичних заняттях. Він має не лише підготовити учнів, надавши
необхідні мовленнєві навички, але й оптимально підібрати рівень та тип гри. Так,
немає жодного сенсу пропонувати студентам-початківцям каламбури, «mots-valises»
(телескоповані слова) або «контрпетрі» (акрофонічні пересування). Краще обрати
просту гру з використанням сучасних технологій (написати смс, стати учасником
французького чату), що максимально заохочуватиме учнів. А для засвоєння
принципу структури французького речення можна використати таку відому гру як
«Le Cadavre exquis» [2, c. 5], де учні матимуть по черзі надавати частини
майбутнього речення у чітко визначеному порядку.
В якості висновку також треба додати, що мовну, рольову або будь-яку іншу
комунікативну гру ми не вважаємо основним і тим більше єдиним елементом
навчання. Це засіб покращити загальну атмосферу, мотивувати учнів, зацікавити їх.
А ще один із етапів контролю, який дозволяє невимушеним та плодотворним
способом перевірити якість засвоєння навчального матеріалу.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Benhammoud M. Une classification des jeux dans une perspective d’apprentissage de
FLE / M. Benhammoud // Synergies Algérie. – 2010. – № 9. – Р. 67–73. 2. Breton A. Le
Cadavre exquis, son exaltation. Cadavres exquis et Jeux de Marseille / André Breton //
Dessins surréalistes: visions et techniques. Communiqué de presse. – 1995. – 5 p. 3.
Haydée S. Le jeu en classe de langue. La collection «Techniques et pratiques de classe» /
S. Haydée. – Paris : Clé International, 2008. – 205 p. 4. Чернова Г. Урок французского
языка. Секреты успеха. – М. : Просвещение, 2007. – 112 с.
КРАЇНОЗНАВСТВО ЧЕРЕЗ АВТЕНТИЧНІ ДОКУМЕНТИ
Шапарєва Н.О. (Харків)
Ознайомлення студентів із країнознавчою та культурною інформацію про
країну, мову якої вони вивчають, є невід’ємною запорукою успішного навчання
студентів. Форми роботи з даної тематики можна урізноманітнити та застосувати
інноваційний підхід, запропонований педагогами Французького Альянсу Парижу.
Робота викладача полягає у складанні тематичного досьє для студентів з сучасного
життя французів на основі автентичних документів. Умовно можна виділити три
етапи: 1) вибір теми, постановка цілей; 2) пошукова робота з підбору документів; 3)
усуспільнення інформації. Акцент робиться на використанні широкого розмаїття
інформаційних джерел для урізноманітнення роботи: текстуальні (статті, літературні
твори, блоги, листи тощо), іконічні (фотографії, малюнки, логотипи, карикатури,
флаги тощо), іконо-текстуальні (туристичні гіди, карти, обгортки, комікси, афіші),
звукові (радіо, записи, пісні, шуми тощо) та відео (фільми, репортажі, реклама,
мультфільми, відео-ігри тощо). Кожен з підібраних автентичних документів може
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виконувати декілька функцій: інформаційну (представляти собою країнознавчу
інформацію) або дидактичну (наприклад, відпрацювання розмовної лексики на
матеріалі окремої пісні).
На практиці, таке досьє представляє собою титульний аркуш із зазначенням
теми, загальної мети та декількох специфічних цілей (від чотирьох до п’яти) від
найпростішої до найскладнішої (те, що студент має навчитись робити: представити,
ідентифікувати, описати, характеризувати, аналізувати) та безпосередньо досьє
документів. Студентам пропонується для ознайомлення вся добірка матеріалів, які
викладач попередньо підготував (документи, сайти, пісні, фільми, комікси, анонси,
реклами тощо). Їхнє завдання може полягати, наприклад, у визначенні підходів цих
документів (антропологічний, соціологічний, семіологічний). Після аналізу кожного
документу, студенти повинні віднести кожний документи до однієї з чотирьох або
п’яти визначених специфічних цілей. Тобто одна ціль розкривається декількома
документами. В результаті отримуємо титульний аркуш з усіма цілями та назвами
документів, які відносяться до кожної з них, та добіркою всіх роздрукованих
документів.
Таке завдання може мати ефект на заняттях з усної практики в якості
альтернативного підходу до вивчення усних тем. Адже таким чином студент
отримує інформацію з конкретної теми з притаманною їй лексикою та культурним
фоном та одночасно розвиває аналітичне мислення. Крім того, така робота може
виконуватися у групах, розвиваючи колективні навички роботи, командний дух. Та
взагалі, опрацювання великої кількості документів на одну тему на різних носіях
інформації суттєво розширює кругозір студентів та поглиблює їхні знання з цієї
тематики. Основна складність застосування такого підходу полягає у довготривалій
попередній підготовці з боку викладача, якому треба підібрати цікаву та актуальну
тему, розшукати необхідну кількість автентичних документів, які б розкривали
поставлені цілі та які б відповідали рівню компетентності обраної аудиторії.
АНГЛИЙСКАЯ НУМЕРАЛЬНАЯ ЛЕКСИКА:
ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ
Швачко C.A. (Сумы)
Нет языка без системы, а системы без подсистем. В английском языке обособляется
квантитативный корпус лексики, изучение семантических девиаций которой является
актуальным для распознания тенденций становления, функционирования языка как
системы. Этот корпус включает нумеральные слова числительные, счетные единицы.
Числительные (названия чисел) возникли давно, исследование этимологических истоков
которых показывает, что они восходят к названиям частей тела, в основном – пальцев рук и ног.
Накопление числовых обозначений происходит медленно. Номинации
больших чисел вошли в обиход в последние столетия. М.В. Ломоносов в перечень
числительных включил сто, двести, тысяча, тьма. Абстрактные наименования
чисел в свое время обособились от наименований конкретних предметов, о чем
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свидетельствуют в частности конкретизаторы типа рус. штука, душа, место, раз,
голова. Например: 300 голов скота, шесть названий книг, пять человек детей.
Остатки двойственного и тройственного числа, символы чисел, напоминающие о
положении пальцев при счете, и, наконец, опыт детей (использование ближайших
предметов при счете) – свидетели диахронической памяти исчисления и измерения.
Числа и умение мыслить числами – одно из великих достижений человечества.
Оязыковление результатов счета стало возможным в силу абстрагирующей,
ментальной работы носите лей языка.
Имена числительные являются вербальными маркерами когнитивной
деятельности. Числительным дистантных языков присущи универсальные черты на
векторе их становлення, эволюции и функционирования, наряду с которыми дают о
себе знать и дистинктивные черты количественных слов в отдельной языковой
системе.
Названия чисел соотносятся с древними пластами лексики, среди которых
особое место принадлежит существительным, прилагательным и местоимениям.
Исходными для поздних числовых образовний выступают номинации чисел
первого, второго десятков, а также – десятков и сотен.
Числительные английского языка по типу связи с определяемым словом
разделяются на две группы. В первой группе наличиствует числительное one, а во
второй – все числительные, реализующие значение множественности в ее
конкретном представлении. Существительные, к которым примыкают числительные
второй группы, имеют в основном, окончание множественного числа.
Количественные отношения, объективные и конкретные, в когнитивной
практике отражаются точно, приблизительно и неопределенно, что обусловливается
действием объективных и субъективных факторов – пространственно-временной
отдаленностью предметов, явлений, их характером, целями и задачами познания.
Для результатов когнитивной деятельности значащим есть то, что человек, отражая
реальный мир, в известной степени его творит и модифицирует, но креативность
человека не устраняет ни отражательную его деятельность, ни примата
действительности над когницией.
Категория количества включает несколько субкатегорий, содержательное
различие которых не может не проявиться в способах языкового выражения.
Интенсивность функционирования квантитативных единиц является
прозрачной в феноменах вербокреации, а также – реализации количественных
оценок в прямом и переносном смыслах. Общими для исследуемых групп являются
семантизация количества, тенденции его обозначения, процессы лексикализации
(фразеологизации), а также – детерминация экстралингвальными факторами.
Исследование тематического ряда квантитативных единиц объективирует
действенность законов диалектики в языке, взаимосвязь и взаимообусловленность
его подгрупп, включающих парадигму нумеральной лексики.

179

ЩОДО ПИТАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПОНЯТТЄВОЇ БАЗИ
СКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ : ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ
Шепель Ю.О. (Дніпропетровськ)
Неповне вивчення теорії складного речення свідчить про те, що велика
частина необхідних знань накопичена лише в теорії простого речення.
На сьогодні основна увага приділяється тому, що вихідними, базовими
структурами в системі складного речення є поєднання елементарних речень. На
думку А. Загнітка, вони тільки «певною мірою сполучаються й функціонують на
текстовому рівні як відносно формальне їх об'єднання. У цьому розрізі надзвичайно
суттєвою постає думка щодо заперечення вживання терміну «складне речення»,
пропонується варіант цього поняття — «об'єднання речень».
Складне речення (далі — СР) — синтаксична модель, централізованою
ознакою якої є повідомлення будь-якого факту дійсності в умовах комунікативної
ситуації. Сутність цього поняття відбита в дефініції СР.
Проте сучасні дефініції СР викривають певну долю протиріччя: реченням
вважається все складне утворення і його складені компоненти (РГ-80, Л.
Бархударов, Г. Колшанський). Це протиріччя може бути усунене, якщо брати до
уваги синтаксичний аспект цієї одиниці: синтаксична модель СР у формальноконструктивному аспекті значно відрізняється від моделі простого речення.
У дослідженнях з синтаксису останнім часом стало загальноприйнятим при
визначенні структурного типу речення (просте — складне) звертати увагу на
кількість предикативних одиниць (далі — ПО), які виділяються у його складі.
Більшість вчених вважають, що просте речення має лише один предикативний центр
і складає лише одну ПО, пор.: The two native women stole furtive glances at Sarie, а складне
— визначається як синтаксично-організоване сполучення кількох предикативних центрів і
має більше, ніж одну ПО, пор.: What was done could not be undone.
Отож однією з основних проблем для рішення питання моно–/
поліпредикативності речення вважається питання предикативності (див. Табл.1).
Таблиця 1
Визначення предикативності СР
Речення
предикативність комунікативність
Просте речення

+

+

Підрядна частина

+

_

Поглиблений аналіз СР дає підстави вважати, що семантично-обтяжене СР
може мати або не мати співпадіння з формально-синтаксичними СР. Це,
пояснюється тим, що просте речення за умови наявності кількох предикатів може
бути семантично складним. Учені висловлюють думку щодо наявності лише однієї
пропозиції у складному реченні, що викликано ізоморфізмом складнопідрядного
речення, а саме, з'ясувальної підрядної частини. Наприклад: We didn't see that it was
anyone else's business. Katherine was a little worried that Milly still hadn't heard from Dolly.
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Загальновизнаний розподіл на прості й складні речення на основі кількості
предикативних одиниць приховує певні труднощі при класифікації, наприклад,
речень із кількома присудками: присудками, що є носіями предикативності, яких
декілька, але підмет один, і однозначно віднести такі структури до простих або
складних речень дуже важко. Ці особливості не завжди дозволяють чітко відділити
прості речення від складних.
ФОТОКОМИКС КАК ВИД РАССКАЗА НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ
Яценко И. Н. (Харьков)
Фотокомикс – одна из разновидностей жанра комикса, где вместо рисунков
используются фотографии. Идея сочетать повествование с фотографиями появилась
в истории искусства еще в 30-х гг. прошлого века у русских конструктивистов. Свое
развитие она получила в прессе послевоенной Италии, а затем стала популярной во
Франции, Испании и Латинской Америке. В наше время жанр фотокомикса получил
широкое распространение в интернете под названием веб-комикса.
Этот вид повествования можно использовать и при обучении иностранному
языку на начальном этапе. В нашем случае, группе второго курса (французский как
второй иностранный) факультета иностранных языков было предложено создать
иллюстрированный рассказ о своих каникулах. Ниже приведены этапы нашей работы.
Вначале преподаватель показывает студентам примеры фотокомиксов на
французском языке и объясняет, как создать свой фотокомикс с помощью
компьютерного редактора word. Здесь понадобятся такие функции редактора как
«вставить картинку» и «вставить фигуры».
В качестве подготовительной работы студенту необходимо выбрать несколько
самых интересных фотографий, выстроить из них сценарий (необязательно
сюжетный), подготовить подписи под картинками и филактеры. Филактер – это
«словесный пузырь», который, как правило, изображается в виде облачка,
исходящего из уст, или, в случае изображения мыслей, из головы персонажа.
Студенты готовят фотокомиксы в виде индивидуального проекта и присылают
работы преподавателю в электронном виде.
На заключительном этапе происходит рассмотрение и обсуждение творческих
работ на занятии. С помощью проектора можно показать фотокомиксы по очереди,
сопроводив просмотр заданием: придумать на французском языке вопросы авторам
комикса, по содержанию работы или по обстоятельствам каникул. Это устное
задание соответствует грамматической теме «Вопросы к подлежащему, прямому и
косвенному дополнениям» 21 урока учебника И. Н. Поповой, Ж. А. Казаковой.
Таким образом, проект «фотокомикс» задействует три речевые компетенции:
письменное высказывание (филактеры и ремарки), устное высказывание (вопросы и
ответы на занятии), а также чтение (просмотр работ одногруппников).
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