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УДК 379.823

ПОЗААУДИТОРНИИ ЗАХІД З ІСПАНСЬКОЇ МОВИ  

ДЛЯ СТАДЕНТІВ-ФШ ОЛОГІВ  

«PELICULAS DE ANIMACION -  

LOS GAN ADORES DE LOS PREMIOS GOYA»

О.Б. Бігич, докт. пед. наук (Київ)

У статті представлено укладений авторкою сценарій позааудиторного заходу з іспанської мови «Peliculas 
de animacion -  los ganadores de los Premios Goya» для студентів-філологів. Захід організовано у формі рольо
вої гри для майбутніх викладачів іспанської мови та професійно орієнтованої рольової гри для майбутніх 
перекладачів.

Ключові слова: іспанська мова, позааудиторна робота, студент-філолог.

Бигич О.Б. Внеаудиторное мероприятие по испанскому языку для студентов-филологов «Peliculas 
de animacion -  los ganadores de los Premios Goya». В статье представлен составленный автором сценарий 
внеаудиторного мероприятия по испанскому языку «Peliculas de animacion -  los ganadores de los Premios 
Goya» для студентов-филологов. Мероприятие организовано в форме ролевой игры для будущих преподава
телей испанского языка и профессионально ориентированной ролевой игры для будущих переводчиков.

Ключевые слова: внеаудиторная работа, испанский язык, студент-филолог.

Bigych О.В. The extra-curricular activity in Spanish for students-philologists «Peliculas de animacion 
-  los ganadores de los Premios Goya». The authoress’ scenario of an extra-curricular activity in Spanish «Peliculas 
de animacion -  los ganadores de los Premios Goya» for students-philologists is introduced in the article. The 
activity is organized as a role play for future lecturers and as a professional oriented role play for future interpreters.

Key words: extra-curricular work, Spanish Language, student-philologist.

Невід’ємним складником навчально-виховного 
процесу з іноземної мови у мовному вищому 
навчальному закладі є позааудиторна робота сту
дентів. Основна мета цієї організаційної форми 
навчання, яка об’єднує різні види діяльності освіт
ньо-виховного характеру, полягає передусім у фор
муванні у студентів лінгвосоціокультурної компе
тентності як вагомого складника іншомовної ко
мунікативної компетентності. О б ’єктом  дослі
дження є процес формування у студентів магіст
ратури іспаномовної лінгвосоціокультурної компе
тентності.

Саме під час позааудиторних заходів з інозем
ної мови студенти набувають знань про географію, 
історію, культуру тощо країн(и) виучуваної інозем
ної мови, а також розвивають і вдосконалюють 
мовні й мовленнєві різновиди іншомовної комуні
кативної компетентності. П р е д м е т о м  дослі

дження є методика формування у майбутніх ви
кладачів іспанської мови й перекладачів знань 
(як складника лінгвосоціокультурної компетент
ності) про іспаномовні мультфільми -  переможці 
премії Гойя в 2012-2014 р.р.

Отже, а к т у а л ь н іс т ь  дослідження зумов
люється вагомістю таких методичних умінь ви
кладача іноземної мови як уміння формувати у сту
дентів лінгвосоціокультурну компетентність під час 
позааудиторних заходів, а також обов’язковістю 
їх (умінь) формування у майбутніх викладачів 
іноземної мови.

М ета  дослідження полягає в укладанні сцена
рію позааудиторного заходу для студентів-філологів 
«Peliculas de animacion -  los ganadores de los Premios 
Goya». Сценарій укладено в межах програмної 
теми «Сіпе» для допомоги викладачам іспанської 
мови -  кураторам академічних груп, а також сту-

© Бігич О.Б., 2015
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дентам магістратури в організації позааудиторної 
роботи з іспанської мови в період педагогічної прак
тики. М а те р іа л о м  дослідження слугували статті 
з електронних періодичних видань «La Nation», 
«Е1 Pais», «Е1 Tribuno», «Voz», «Famosos», а також 
інформація з офіційних сайтів мультфільмів.

Ц ілі позсісіудиторного заходу «Peliculas de 
апітасідп -  los ganadores de los P  re mi os Goya»:

Соціокультурна мета -  розширити знання 
студентів про іспаномовні мультфільми -  пере
можців премії Еойя в 2012-2014 р.р.

Практичні цілі -  вдосконалювати компетент
ності в іспаномовних аудіюванні й говорінні та пе
рекладі.

Розеиеальні цілі -  розвивати мовленнєві, інте
лектуальні та пізнавальні здібності; розвивати 
вміння самостійної індивідуальної роботи та в ма
лих групах.

Виховні цілі -  виховувати позитивне ставлення 
до іспаномовних країн; виховувати особистісні риси 
характеру: доброзичливості, толерантності, ем- 
патії.

Професійна мета -  набути знань про органі
зацію позааудиторних заходів з іноземної мови со- 
ціокультурного спрямування (для майбутніх ви
кладачів іспанської мови), набути знань про по
тенційні професійні ситуації, зокрема в сфері вироб
ництва мультфільмів (для майбутніх перекладачів).

Методичні зауваження: сценарій передбачає 
перегляд студентами відеофрагментів про церемо
нію нагородження та чотирьох мультфільмів. Під 
час позааудиторного заходу студенти дивляться 
короткометражні мультфільми «Е1 vendedor de 
Ншпо» (6 хв.) і «Cuerdas» (11 хв.). З повнометраж
ними мультфільмами «Arrugas» (90 хв.) і «Metegol» 
(106 хв.) студенти знайомляться самостійно 
на етапі підготовки до позааудиторного заходу. Ви
кладач іспанської мови організовує цей вид 
навчальної діяльності студентів згідно з етапами 
(дотекстовим, текстовим, післятекстовим) робо
ти з відео-/аудіотекстом.

Водночас залежно від фаху студентів зміст 
післятекстового етапу різниться. Майбутні пере
кладачі в процесі перегляду короткометражних 
мультфільмів удосконалюють компетентність 
в усному перекладі, повнометражних мультфіль

мів -  у письмовому перекладі. Майбутні викладачі, 
переказуючи зміст мультфільмів іспанською мо
вою, а також обговорюючи підняті в них соціальні 
проблеми їхніх різновікових персонажів, удоскона
люють іспаномовну компетентність у монологіч
ному й діалогічному мовленні.

Зміст мультфільмів та актуалізовані в них про
блеми студенти обговорюють на організованому 
викладачем іспанської мови ток-шоу (різновид інте
рактивних технологій у співробітництві). Викладач 
виконує роль ведучого, студенти -  його іспано- 
й україномовних учасників і перекладачів. Викла
дач організовує колективну діяльність студентів 
у формі рольової (майбутні викладачі іспанської 
мови) та професійно орієнтованої рольової (май
бутні перекладачі) гри. Відповідно, різняться й ролі 
студентів: студенти-перекладачі виступають у про
фесійній ролі усних перекладачів; студенти-викла- 
дачі -  у соціальних ролях ведучих церемонії наго
родження, членів журі, глядачів, критиків та ін.

Позааудиторний захід передбачає підготовчий 
етап, під час якого, як уже згадувалось, студенти 
за бажанням дивляться один з двох запропонова
них для перегляду повнометражних мультфільмів, 
а також добирають дотичну до пропонованих 
мультфільмів інформацію.

Сценарій уміщує дві частини:
Частина І
1. Los Premios Goya.
2. El largometraje de animation «Arrugas» (2012).
3. El cortometraje de animation «Е1 vendedor de 

Humo» (2013).
Частина II
4. El cortometraj e de animation «Cuerdas» (2014).
5. El largometraje de animation «Metegol» (2014).
З огляду на низку об’єктивних чинників (пере

дусім тривалість позааудиторного заходу, час 
і місце його проведення тощо) викладач іспанської 
мови проводить обидві частини під час одного 
заходу чи впродовж двох.

Позааудиторний захід відкривають попередньо 
підготовлені малими групами студентів презентації 
(в усній формі чи мультимедійному форматі) дібра
ної з різних джерел інформації про премію Еойя. 
Наприклад, з електронного ресурсу з режимом 
доступу http://es.wikipedia.org/wiki/Premios_Goya:

5
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Premios Goya
Datos basicos

Premio a A lo mejor del tine espanol
Otorgados por Academia de las Artes у las Ciencias Cinematograficas de Espana

Ubicacion ~ Espana
Historia

Primera entrega 17 de marzo de 1987 (edition de 1986)

Los Premios Goya 
Los Premios Goya о Premios Anuales 

de la Academ ia son los galardones 
otorgados de form a anual por la 
Academia de las Artes у las Ciencias 
Cinematograficas de Espana, con la 
finalidad de prem iar a los m ejores 

profesionales en cada una de las distintas especialidades 
del sector.

El premio consiste en un busto de Francisco de 
Goya realizado en bronce por el escultor Jose Luis 
Fernandez. La primera estatuilla que se entrego foe 
obra del escultor Miguel Ortiz Berrocal; se trataba de 
una escultura desmontable, saliendo del busto de Goya 
una camara. Desde la 4a edicion, la estatuilla fue 
encargada a Jose Luis Fernandez, desarrollando el 
mismo busto de forma у peso mas reducido.

La ceremonia de entrega de los premios tiene lugar 
entre los iiltimos dias de enero у primeros de febrero у 
sigue el formato de los Premios Oscar.

2012 p. -  Arrugas (90 min.)
Демонструється відеоролик про церемонію на

городження мультфільму «Arrugas» (режим досту
пу www.youtube.com/watch?v=gywPj5QlV8s). Сту- 
денти-перекладачі перекладають на українську 
мову (професійно орієнтована рольова гра) слова 
ведучої та виступи нагороджених; студенти-викла- 
дачі в ролях коментатора церемонії нагородження, 
присутніх глядачів та ін. (рольова гра) коменту
ють / обговорюють побачене. Наприклад: «Arrugas» 
se ha impuesto a las otras peliculas que competian en la 
categoria de mejor largometraje de animacion. Pero esto 
no es todo, tambien «Arrugas» se llevo un merecidisimo 
premio al Mejor Guion Adaptado.

На підготовчому етапі студенти дібрали інфор
мацію про мультфільм, яку презентують у мульти
медійному форматі чи усно. Наприклад: «Arrugas» 
esta basada en la novela grafica homonima de Paco 
Roca у publicada por Editions Delcourt. En el ano 2008

obtuvo el Premio Nacional de Comic del Ministerio de 
Cultura у el premio Gran Guinigi a la mejor historia 
larga en el prestigioso Festival italiano de Lucca. 
«Arrugas» tambien ha recibido los maximos galardones 
a mejor obra у mejor guion del Salon Internacional del 
Comic de Barcelona 2008 у el Premio a la mejor 
historieta espanola del Diario de Avisos de Tenerife 
2008. Ademas de haber ganado el favor de la critica, 
tambien lo ha logrado del publico, con mas de 30.000 
ejemplares vendidos desde la fecha de su publication 
por Astiberri en Espana, donde esta considerado сото  
uno de los mas importantes comics de los iiltimos diez 
anos. En Francia fue seleccionada por la asociacion 
de criticos de comic сото  uno de los mejores veinte 
albumes editados en el 2007 у esta tambien publicada 
en Italia, Holanda, Finlandia, Alemania у Japon.

Referencias:
La autenticidad emocional del material original se 

ha transferido intacta a la pantalla. {Jonathan Holland, 
VARIETY)

Reveladora, entretenida, sensible у conmovedora. 
(TRIBUNE)

Una de las peliculas espanolas mas logradas, de 
cualquier genera, de los iiltimos anos. (Neil Young, THE 
HOLLYWOOD REPORTER)

Es divertida, es triste, es dulce, es desgarradora. 
Es brillante. (Peter Bradshaw)

Neil Young de The Hollywood Reporter publico 
sobre la pelicula: Arrugas tiene un enfoque digno de 
elogio sentimental у lleno de matices a un tema 
complejo, que evita las situaciones melodramaticas у 
caracterizaciones simplistas, si bien respetando ciertas 
convenciones de este sub-genero ... No hay escasez 
de patetismo genuino aqui у aunque Nani puntuacion 
de Garcia en gran medida golpea golpea convencional, 
previsible у cada lagrima es dificil de ganar у no 
simplemente «tiro». Estilo Ferraras 'animacion es 
realista у directa con especial atencion a los detalles 
pequenos de la decoration, la гора у el gesto.
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Fionnuala Halligan escribio en Screen Daily. 
«Ignacio Ferreras trabajado en nominado al Oscar 
Sylvain Chomet El ilusionista у que lleva la llama hacia 
adelante aqui con el moverse arrugas del animation 
(Arrugas), facilmente una de las mejores pebculas de 
salir de San Sebastian de este ano», elogio Halligan la 
caracterizacion de los dos personajes principales у su 
relation, у escribio: «Algunos de los otros aspectos de 
la historia son mas ampliamente esbozado Sin embargo, 
у de vez en cuando podria ser acusado de etiquetado 
el pathos demasiado liberal ... Hay momentos muy 
bien-juzgados de humor, sin embargo, las arrugas у se 
abstiene de una manera mas digna en lo que respecta 
a lo inevitable, pero tiema, desenlace».

2013 p. -  E l vendedor de H um o  (6 min.)
Після перегляду відеоролика про церемонію 

нагородження (режим доступу http://www.youtube. 
com/watch?v=N8EfQxNuqLQ) та мультфільму «Е1 
vendedor de humo» викладач організовує студентів 
до коментування та обговорення перебігу церемонії 
нагородження, змісту й проблеми мультфільму, 
аналогічно попередньому мультфільму. Наприклад: 
En la categoria del Mejor Cortometraje de Animation 
gano el premio “El vendedor de humo”, realizado por 
alumnos de la escuela de animation 3D Primer Frame 
de Valencia, у Jaime Maestro, profesor у director de 
la escuela. Допоміжну інформацію про мультфільм 
“El vendedor de humo” студенти знаходять на його 
офіційному сайті (електронний ресурс з режимом 
доступу http: //elvendedordehumo. com/).

2014 р. -  Cuerdas (11 min.)
До перегляду мультфільму «Cuerdas» викладач 

організовує розповіді студентів про історію його 
створення. Наприклад: «Cuerdas es un cortometraje 
de animacion espanol, escrito у dirigido por Pedro Solis 
Garcia у producido por La fiesta P C. en el ano 2013. 
Obtuvo el Premio Goya 2014 al Mejor Cortometraje 
de Animation. Es el segundo premio Goya recibido 
por su director tras «La Bruxa», en 2011».

Після перегляду мультфільму «Cuerdas» викла
дач організовує студентів до коментування та об
говорення змісту й проблеми мультфільму, анало
гічно попереднім мультфільмам.

2014 р. -  M etegol (106 min.)
Викладач організовує студентів до коментування 

й обговорення змісту мультфільму. Наприклад: 
M etegol (Argentina) о Futbolln  (Espana) es una

pelicula animada en 3D de production argentino- 
espano la  d irig ida  por el a rgen tino  Juan  Jose 
Campanella. Esta inspirada en el cuento Memorias 
de un wing derecho, del escritor argentino Roberto 
Fontanarrosa (1944-2007).

La pelicula es una coproduction  argentino- 
espanola. Campanella produce el filme con su empresa 
100 Bares, en sociedad con Catmandii у la espanola 
Atresmedia Cine. Los protagonistas de la historia son 
figuras del juego de futbol de mesa y, si bien esta 
dirigida a un publico infantil, contiene un lenguaje 
pensado para todo el publico en general.

Metegol ha sido doblada en espanol argentino para 
Argentina, peninsular para Espana у espanol neutro 
para el resto de Hispanoamerica.

Допоміжною вербально-ілюстративною опорою 
для студентів слугує офіційний сайт мультфільму 
“Metegol” (електронний ресурс з режимом досту
пу http://metegolpelicula.com/).

Підсумком позааудиторного заходу «Peliculas de 
animacion -  los ganadores de los Premios Goya» для 
студентів-філологів є написання іспанською мовою 
рекомендацій щодо перегляду мультфільму(ів), 
його(їх) аналітичного огляду до іспаномовного пе
ріодичного (друкованого чи електронного) видан
ня, анонсу / реклами мультфільму(ів) тощо.

П е р с п е к ти в у  подальших наукових розвідок 
вбачаю в укладанні інших сценаріїв позааудитор- 
них заходів соціокультурного спрямування для май
бутніх філологів (викладачів, перекладачів) як іспан
ською, так і іншими іноземними мовами.
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-ІГРОВИХ ПРИЙОМШ 
У ФОРМУВАННІ ІНШОМОВНОЇ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

О.О. Паршикова, докт. пед. наук (Київ)

У статті представлена методика застосування комунікативно-ігрових прийомів у формуванні іншомов
ної лексичної компетентності молодших школярів. Результати проведеного експерименту свідчать про те, 
що моделювання на уроках іноземної мови природних процесів засвоєння іншомовної лексики дітьми 
шести-семи років (багаторазового сприйняття та повторення лексичних одиниць у комунікативно-ігровій 
діяльності) забезпечить ергономічне навчання учнів початкової загальноосвітньої школи -  максимально 
ефективне за мінімальних зусиль та часу молодших школярів. Розроблена методика продемонстрована 
на прикладах з чинних підручників німецької мови для учнів першого та другого класів загальноосвітньої 
школи.

Ключові слова: іншомовна лексична компетентність, комунікативно-ігрові прийоми, молодші школярі.

Паршикова Е.А. Применение коммуникативно-игровых приёмов в формировании иноязычной 
лексической компетенции младших школьников. В статье представлена методика применения комму
никативно-игровых приёмов в формировании иноязычной лексической компетентности младших школьни
ков. Результаты проведенного эксперимента свидетельствуют о том, что моделирование на уроках иностран
ного языка естественных процессов усвоения иноязычной лексики детьми шести-семи лет (многократное 
восприятие и повторение лексических единиц в коммуникативно-игровой деятельности) обеспечит эргоно
мичное обучение учеников начальной общеобразовательной школы -  максимально эффективное при мини
мальных затратах сил и времени учащихся. Разработанная методика продемонстрирована на примерах из 
действующих учебников немецкого языка для учащихся первых и вторых классов общеобразовательной 
школы.

Ключевые слова: иноязычная лексическая компетентность, коммуникативно-игровые приёмы, млад
шие школьники.

Parshikova Е.А. Application of Communicative-Playing Teaching Techniques in the Formation of the 
Foreign Language Lexical Competence of Younger Learners. In the article the developed methodology of 
application of the communicative-playing techniques in the formation of foreign language lexical competence of 
younger learners is presented and its suitability is proved. The results of the experiment show that the simulation of 
natural processes of assimilation of foreign language vocabulary of 6-7-year-old children (multiple perception and 
repetition of lexical units in the process of communicative-playing activity) will provide them with ergonomic 
training, which is maximum efficiency with minimum efforts and time of learners. The developed methodology is 
demonstrated by the examples of the new German kits for the the first- and second-year pupils of the comprehensive 
school.

Key words: communicative playing techniques, foreign language lexical competence, young learners.

Інтеграція України у загальноєвропейський 
простір обумовлює підвищену увагу суспільства 
до навчання іноземної мови (ІМ) у загальноосвітніх 
навчальних закладах. З метою покращення якості 
іншомовної освіти учнів загальноосвітніх шкіл

початок навчання ІМ було перенесено у 2001/2002 
навчальному році з п ’ятого у другий, а пізніше 
і у перший клас. Проте збільшення терміну навчан
ня ІМ саме по собі не дає належних результатів, 
результативність навчання ІМ учнів початкової

© Паршикова О. О ., 2015
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загальноосвітньої ніколи (ПЗШ) і на сьогоднішній 
день залишає бажати на краще. Ефективному фор
муванню іншомовної комунікативної компетент
ності учнів та підвищенню мотивації до навчання 
сприятиме визнання молодшого школяра з його 
інтересами, потребами, мотивами і здібностями 
суб’єктом навчання ІМ та забезпечення необхід
ної йому педагогічної і психологічної підтримки, 
створення атмосфери продуктивного пізнання шля
хом методично коректного застосування у навчаль
ному процесі сучасних особистісно-орієнтованих, 
інноваційних, творчих освітніх технологій, зокрема 
комунікативно-ігрової [5, с.7]. Педагогічна і пси
хологічна підтримка учнів можлива насамперед 
завдяки врахуванню встановленого психолінгвіста- 
ми факту взаємозумовленості внутрішніх факторів 
розвитку молодших школярів і факторів зовнішнь
ого впливу. Результати проведеного нами дослід
ження [4] свідчать про те, що моделювання на уро
ках властивих молодшим школярам природних 
процесів оволодіння мовою, зокрема іншомовною 
лексикою, за допомогою комунікативно-ігрових 
прийомів може забезпечити ергономічне навчан
ня ІМ -  максимально ефективне з мінімальними 
витратами часу та зусиль учнів.

М е т а  статті полягає в обґрунтуванні до
цільності формування іншомовної лексичної ком
петентності молодших школярів на основі комуні
кативно-ігрових прийомів навчання ІМ, висвітленні 
методики їх застосування у перших класах ПЗШ 
та демонстрації прикладів з нових навчально- 
методичних комплексів з німецької мови для учнів 
1 -И Х -2 -И Х  класів початкової загальноосвітньої шко
ли, створених колективом авторів під керівництвом 
Н.Ф. Бориско у межах проекту Гете-інституту 
[2; 3]. О б ’є к т о м  статті є процес формування 
іншомовної лексичної компетентності учнів почат
кової школи, а п р ед м ето м  -  методика застосу
вання комунікативно-ігрових прийомів навчання ІМ 
у формуванні іншомовної лексичної компетентності 
молодших школярів.

Лексична компетентність трактується у су
часній методиці як здатність індивіда до корект
ного оформлення своїх висловлювань і розуміння 
мовлення інших, яка базується на динамічній взає
модії відповідних навичок, знань і лексичної усві- 
домленості [1, с. 215]. Проблеми навчання іншо

мовної лексики учнів основної та старшої загаль
ноосвітньої школи доволі інтенсивно досліджува
лась у працях як вітчизняних, так і зарубіжних уче
них (В.А. Бухбіндер, Ю.В. Гнаткевич, В.С. Коро- 
стильов, Е.В. Мірошниченко, О.П. Петращук, 
С.М. Степащенко, Н.С. Форкун, О.В. Чічкова, 
С.П. Шатілов, R. Carter, R. Ellis, М. Lewis, N. Schmitt, 
L. Taylor та ін.). Проте лише незначна кількість 
публікацій фахівців (О.О.Коломінова, Л.Р. Моска- 
люк, Н.Т.Оганесян, С.В.Смоліна, H.-E.Piepho) при
свячена питанням формування іншомовної лексич
ної компетентності учнів початкової школи. Прак
тично відсутні роботи, що враховують специфіку 
та динаміку оволодіння іншомовною лексикою мо
лодшими школярами, обумовлену інтенсивним роз
витком учнів, стадіальністю засвоєння ними мови, 
а також публікації, що демонструють застосуван
ня комунікативно-ігрових прийомів навчання, прий
нятних для формування іншомовної лексичної ком
петентності молодших школярів на кожній стадії 
засвоєння ними ІМ. Сукупність зазначених проблем 
і обумовлює а к т у а л ь н іс т ь  теми даної статті.

Експериментальні дослідження австрійських 
психолінгвістів А. Пельтцер-Карпф та R Цангл 
[7, с. 8] свідчать про те, що засвоєння ІМ молод
шими школярами включає три стадії: початкову 
стадію рецептивного та імітативно-репродуктив
ного засвоєння ІМ (перший -другий класи), реор
ганізаційну стадію сегментації й аналізу мовлен
нєвої продукції, перевірки гіпотез, моделювання 
зв’язків (третій-четвертий класи) та стабільну ста
дію встановлення та застосування правил мови, 
зв’язного мовлення (кінець четвертого класу).

На першій (початковій) стадії засвоєння іншо
мовного матеріалу відбувається у зв’язку із син
кретичністю сприйняття, механічним характером 
пам ’яті, здатністю до імпринтингу молодших 
школярів шести-восьми років (П.П. Блонський, 
О.М. Леонтьев, Е. Пулгоем) лексичним шляхом 
(М. Левіс). Це означає, що учні запам’ятовують 
як окремі лексичні одиниці (ЛО), так і цілі мов
леннєві блоки на основі імітації та багаторазового 
повторення. Проте слово засвоюється, як наголо
шував О.М.Леонтьев, не в результаті його меха
нічного зазубрювання, а в результаті виконання 
і коментування емоційно значущої діяльності. Дані 
сучасної психолігвістики підтверджують той факт,
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що молодші школярі, як і маленькі діти, запам’я
товують іншомовні ЛО, а також словосполучення 
і речення, які служать зразками для створення 
ними аналогічних структур, у хвилюючий для них 
момент [6, с.224]. Тому для оволодіння словом 
необхідно, як відзначав С. Л. Рубінштейн, щоб воно 
було включене в діяльність дитини, яка задоволь
няє її реальні потреби. Такою діяльністю може бути 
ігрова діяльність, оскільки вона, згідно з результа
тами досліджень психологів, задовольняє потреби 
учнів у грі, русі, емоціях, спілкуванні, визнанні 
та підтримці. Діяльнісне навчання у процесі спілку
вання у грі відповідає соціальній природі засвоєння 
знань (ігри в парах, групах, командах), передбачає 
взаємодопомогу і взаємонавчання учнів. Застосу
вання гри поліпшує самопочуття і настрій дітей, 
збільшує їхню активність у півтора-два рази 
(І.В. Хромова). Ігрова діяльність найбільш природ
на і звична для молодших школярів. Навчання 
на основі звичної діяльності, знайомої схеми, дій 
з уже відомими дітям предметами, що забезпечу
ють чуттєвий досвід і конкретизують абстрактні 
мовленнєві операції, значно збільшує його ефек
тивність та одночасно знижує як часові витрати, 
так і інтелектуальні зусилля учнів. Проведений 
в рамках нашого дослідження природний розвіду
вальний експеримент підтвердив припущення, 
що моделювання умов природного засвоєння мови 
дітьми у процесі навчання ІМ учнів ПЗШ за раху
нок інтеграції комунікативної та ігрової діяльності 
забезпечує їх вмотивоване та цілісне навчання іншо
мовної лексики. З урахуванням результатів експе
рименту нами були відібрані й охарактеризовані 
комунікативно-ігрові прийоми, які забезпечують 
ефективне формування іншомовної лексичної ком
петенції на різних стадіях засвоєння ІМ учнями 
ПЗШ.

Комунікативно-ігрові прийоми навчання ІМ 
ми розглядаємо як способи моделювання у на
вчальному процесі ситуацій іншомовного спілкуван
ня на основі типових для дітей видів ігрової діяль
ності, які мотивують мовленнєві дії учнів та сприя
ють оволодінню ними елементарною іншомовною 
комунікативною компетентністю [4, с. 256]. За
стосування відібраних комунікативно-ігрових 
прийомів забезпечує реалізацію механізмів пород
ження мовлення молодшими школярами, достатній

обсяг іншомовного мовленнєвого досвіду завдяки 
можливості вмотивованого багаторазового сприй
няття і повторення мовленнєвих дій. З урахуван
ням значення ігрових елементів як чинників ство
рення ситуацій емоційної напруги для стимулюван
ня мимовільного запам’ятовування учнями іншо
мовної лексики були виділені групи комунікативно- 
ігрових прийомів з елементами: змагання (ігри, кон
курси, вікторини), відгадування (шаради, загадки, 
кросворди), перевтілення (ігри-пантоміми, скетчі, 
інсценівки, рольові ігри), художнього виконання 
(лічилки, скоромовки, римування, вірші, пісні), сю
жетної організації (казки, легенди, байки та інші 
історії). Згадані прийоми мають моделювати ти
пові для кожної стадії природні процеси засвоєння 
ІМ молодшими школярами та бути методично роз
роблені у відповідності до завдань етапу навчан
ня. Оптимальними комунікативно-ігровими прийо
мами на першій (початковій) стадії засвоєння іншо
мовної лексики учнями ПЗШ ми вважаємо дидак
тичну драматизацію, дидактичну гру та дидактич
ний римований текст.

На першій стадії засвоєння ІМ учні перших- 
других класів здатні, завдяки своїм надзвичайним 
мовним здібностям, здатності до точної імітації, 
пластичності артикуляційного апарату, високій 
слуховій диференційній чутливості учні абсолютно 
точно сприймати і відтворювати іншомовні ЛО, 
оволодівати ними на основі імітації та буквального 
запам’ятовування. Однак такі особливості пізна
вальних процесів і психічних властивостей молод
ших школярів, як нестійкість, незначний обсяг 
і слабкий розподіл уваги, домінування мимовіль
них процесів уваги і пам’яті, синкретичність сприй
няття, переважно наочно-образне мислення обу
мовлюють значні труднощі сприйняття та перероб
ки ними іншомовного лексичного матеріалу. Фізіо
логи і педагоги вказують на необхідність визна
чення навчального матеріалу оптимального рівня 
складності для навчання молодших школярів, 
в особливості у перших двох класах. Адже у про
цесі сприйняття і переробки дітьми цього віку ма
теріалу занадто високого рівня складності зни
жується працездатність головного мозку, проявля
ються виражені зміни у вегетативному забезпе
ченні організму, спрацьовує рефлекс психологічно
го захисту -  гальмується сприйняття, починаєть
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ся механічне «зазубрювання», накопичується 
відставання (В.С. Лизогуб, М.Б. М акаренко, 
О.Я. Савченко та ін.). Тому відбір іншомовної лек
сики доцільно реалізовувати з врахуванням потреб 
та інтересів, рівня когнітивного розвитку учнів. 
Найбільш доступними ЛО для учнів першого та 
другого класів є ті, що позначають конкретні по
няття, близькі та зрозумілі для дітей речі. Спочат
ку молодші школярі опановують предметні значен
ня, потім назви дій з предметами, їхні властивості 
та зв’язки між ними. Тому і лексичні класи мо
лодші школярі засвоюють у послідовності від імен
ників до дієслів, прикметників та інших частин мови, 
що несуть зміст; стройовими словами вони оволо
дівають в останню чергу. З погляду критеріїв сти
лістичної дифференційованості та багатозначності 
до лексичного мінімуму для ПЗШ відбираються 
стилістично нейтральні, переважно однозначні сло
ва. Психолінгвісти рекомендують відбирати ЛО, 
які характеризую ться значною  частотністю  
вживання у різних семантичних полях, здатністю 
до переносу, простотою та постійністю форми, 
що обумовлено специфікою селекції інформації 
дитячим мозком (А. Пельтцер-Карпф, Р. Цангл).

Основними завданнями формування іншомов
ної лексичної компетентності на початковій стадії 
засвоєння ІМ є оволодіння учнями звуковими, гра
фічними і моторними образами іншомовних ЛО 
у відповідності до їхнього значення, упізнавання 
слів у мовленнєвому потоці, імітація або виклик 
їх з пам’яті, артикуляційна та інтонаційна актуалі
зація згідно з комунікативним завданням в типовій 
ситуації спілкування. Тому у навчанні необхідно 
забезпечити дійове «закріплення» ЛО за відповід
ними значеннями або, за словами В.Л.Скалкіна, 
однозначний зв’язок між висловлюванням і відпо
відною ситуацією. Такий зв’язок може створюва
тись на початку навчання ІМ за рахунок дидак
тичних ігор з предметними картками, які унаоч
нюють значення ЛО, наприклад таких, як: «впізна
ти і показати», «впізнати і розкласти», «впізнати 
і назвати», «меморі», «кім», «лото», «карти»; ігор- 
команд та ігор-пантомім; двомовних дидактичних 
римованих текстів.

Методика застосування комунікативно-ігрових 
прийомів навчання ІМ розроблена з урахуванням 
визначеної структури та трьохфазового характеру

комунікативно-ігрової діяльності і включає підго
товчий, виконавчий і підсумковий етапи. На підго
товчому етапі формуються ігровий і навчальний 
мотиви для участі учнів у комунікативно-ігровій 
діяльності, описується комунікативно-ігрова ситу
ація, пояснюються правила реалізації ігрового еле
менту, формулюється комунікативно-ігрове завдан
ня, розподіляються ролі й атрибути. На виконавчо
му етапі здійснюються комунікативно-ігрові дії 
учнів, які коригуються і підкріплюються учителем. 
На підсумковому етапі відповідні дії учнів оціню
ються, визначаються та нагороджуються пере
можці.

Приведемо приклади застосування комунікатив
но-ігрових прийомів на основних етапах навчання 
іншомовної лексики: етапі ознайомлення учнів 
з новими ЛО та етапі автоматизації дій з новими 
ЛО на рівні словоформи, словосполучення, фрази 
або речення з чинних підручників з німецької мови 
для учнів першого та другого класів [2; 3].

Ознайомлення учнів першого класу з новими 
іншомовними ЛО реалізується у комунікативно- 
ігровій методиці за рахунок дидактичної драмати
зації -  театралізованої гри, в якій приймають участь 
вчитель, учні та лялька Мія, що спілкується вик
лючно німецькою мовою. Учитель демонструє нову 
лексику у формі діалогу з лялькою та шляхом пока
зу предметних карток (за розробленою Е.Г. Тен 
методикою триєдиного показу, що включає одно
часну демонстрацію предметного, графічного 
та звукового образів ЛО), перевіряє розуміння зна
чення ЛО у полілозі з лялькою та учнями. Семан- 
тизації ЛО, засвоєнню графічних образів слів, уна
очненню їх значення сприяють також ілюстрації 
такої дидактичної іншомовної взаємодії учителя, 
німецькомовної ляльки та учнів, як методичного 
ядра навчання іншомовної лексики. Мимовільне 
запам’ятовування як звукової, так і графічної фор
ми іншомовних ЛО молодшими школярами забез
печує також застосування дидактичних римованих 
текстів завдяки таким мнемічним опорам як ритм, 
рима, мелодія, візуалізація, наприклад:
Elefanten, Lowen, AfFen, Tiger RuundAnatol. 
Krokodile und Giraffen, Das ist lustig! Das ist toll!

[3, c. 66].
Концентрація нових ЛО у дидактичних римова

них текстах, можливість їх багаторазового вико-
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нання одночасно всіма учнями класу забезпечує 
інтенсифікацію навчання ІМ молодших школярів, 
не викликаючи їх перевтомлення. У процесі вико
ристання дидактичних римованих текстів на першій 
стадії засвоєння ІМ молодшими школярами слід 
зважати на те, що учні не завжди вміють виок
ремлювати ЛО з римованих текстів і застосовува
ти їх у мовленні, що пов'язано із синкретичністю 
їхнього сприйняття та егоцентричністю мислення. 
З метою сегментації римованих текстів і виділен
ня певних ЛО, їх усвідомлення як одиниць комуні
кації та закріплення у пам 'яті за відповідними 
комунікативними намірами можна використовува
ти завдання до дидактичних римованих текстів, 
зокрема, на читання тексту по рядкам, синтагмах, 
перекладу окремих рядків римування вроздріб; ігри 
«мозаїка», «ножиці», «снігова куля»; тести пере
хресного вибору.

На етапі ознайомлення учнів перших класів 
з новими ЛО варто застосовувати дидактичні ігри 
з предметними картками. Дидактичні ігри, як і впра
ви, передбачають багаторазове виконання учня
ми мовленнєвих дій, що забезпечує, узагальнення 
і засвоєння способу дій, оволодіння ними іншомов
ним матеріалом та формування навичок і вмінь його 
вживання в іншомовному спілкуванні. Оперування 
дітьми предметними картками збільшує продук
тивність запам'ятовування слів, за даними експе
рименту О.М. Леонтьева, вдвічі; забезпечує уна
очнення ЛО, максимальне використання рецеп
торів, тактильних відчуттів, рухову активність 
учнів. На цьому етапі доцільно застосовувати ди
дактичні ігри, які моделюють операції сприйняття 
ЛО, ідентифікації, диференціації, імітації, співвідне
сення з предметним значенням, зокрема такі, 
як «послухай і покажи», «послухай і розклади», «по
слухай, розклади і назви», «відгадай», «п'ятий зай
вий», «живі ланцюжки», «вишикуватись у правиль
ному порядку», «вставити або замінити». Для 
участі в іграх учні вирізають предметні картки 
з додатків до робочих зошитів, приклеюють їх 
на картонну основу та розфарбовують. Перед по
чатком гри молодші школярі розкладають пред
метні картки відповідної теми перед собою на парті 
та виконують запропоновані дії з ними, наприклад, 
показують картки у відповідності до названих вчи
телем словам, розкладають їх і називають у певній 
послідовності або по групам, називають відповідні

ЛО, виконують ролі певних слів, відгадують тощо. 
Приведемо приклад дидактичної гри з предмет
ними картками з підручника німецької мови для 
першого класу [3, с. 65]:

2. Spiele mit Bildkarten. Ігри з картками, 
а) Нбг zu und zeige die Bildkarten. Послу
хай і покажи картки.

b) Нбг zu und lege die Bildkarten aus. 
Nenne die Tiere. Послухай і виклади карт
ки. Назви тварин.

c) Ratespiel. Гра «Відгадай!».

— 1st das ein Lowe?

На етапі автоматизації дій з новими ЛО на рівні 
словоформи, словосполучення, фрази або речення 
застосовуються такі дидактичні ігри, як «ланцю
жок», «карусель», «живі речення», «лавина» та ін., 
наприклад [3, с. 68]:

J 0  3. Wirspielen. Ми граємося, 
a) Kettenspiel. Гра «Ланцюжок».

— Die Giraffe ist nett. Und der Elefant? —
Der Elefant ist brav. Und der Affe? —
Der Affe is t ...

З метою усвідомленого оволодіння молодши
ми школярами найпростішими мовленнєвими 
операціями з іншомовним лексичним матеріалом, 
зокрема підстановкою та заміщенням ЛО необ
хідно підготувати учнів до сегментації мовленнє
вого потоку на елементи, упізнавання головних 
членів речення та усвідомлення їхніх функцій, роз
різнення лексичних класів та можливостей їхнього 
заміщення. Формуванню операцій заміщення 
та підстановки сприяють такі комунікативно-ігрові 
прийоми як дидактичні ігри «ланцюжок», «кару
сель», дидактичні загадки, рольові ігри, вправи 
до римувань. Приведемо приклад дидактичного 
римованого тексту за темою „In der Schule" та 
вправ до нього на формування в учнів перших- 
других класів операцій заміщення / підстановки 
[З, с. 56; 2, с. 94]. Слова, які учні мають заміщува
ти / підставляти, виділяються в римуваннях підруч
ників курсивом. Необхідні для заміщення ЛО по
дано в підручнику на кольорових плашках:
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Stunde 4. ІСН ІЛОСНТЕ LESEN

Ich mochte lesen.
malen, schreiben, zahlen, lesen

1. Reim. Римування.
—  Sag mat, Mia, 

was cfu suehstV
—  Ich miichte lesen.

Wo ist mein Bitch?

4. Wo ist mein Buch? Де моя книжка?
а) Ног zu und sprich nach. Послухай і повтори.
— Ich mochte lesen. Wo ist mein Buch?
— Da./Da ist dein Buch.

malen — mein Pinsel 
schreiben — mein Kuli 
zahlen — mein Heft

b} Spielt die Szene vor. Розіграйте сценку.

Як показує практика навчання ІМ за чинними 
підручниками німецької мови для перших-других 
класів ПЗШ, поєднання мовленнєвих дій учнів 
з практичними у комунікативно-ігровій діяльності 
відповідає віковим психофізіологічним особливос
тям молодших школярів, забезпечує їхній чуттє
вий досвід, вмотивовує іншомовне спілкування та 
значно підвищує активність навчальної діяльності.

Отже, проведене дослідження свідчить про 
доцільність застосування адекватних специфіці та 
природним процесам засвоєння ІМ учнями першо- 
го-другого класів комунікативно-ігрових прийомів 
у формуванні іншомовної лексичної компетентності, 
що забезпечує ергономічне навчання іншомовної 
лексики -  максимально ефективне за мінімальних 
зусиль та часу молодших школярів. Успішне вико
ристання розроблених комунікативно-ігрових 
прийомів у чинних навчально-методичних комплек
сах з німецької мови у практиці навчання ІМ учнів 
перших-других класів загальноосвітніх шкіл під
креслює п е р с п е к т и в н іс т ь  розробки відповідної 
методики на наступних стадіях засвоєння ними ІМ.
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ТРИ БАЗОВИХ ПРИНЦИПИ 
ПОБУДОВИ ПРОГРАМ НАВЧАННЯ 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДОРОСЛИХ,

ЯКІ ВИВЧАЮТЬ ї ї  ПОЗА МЕЖАМИ  
МОВНИХ ПРОГРАМ У ВИЗ 

О.Б. Тарнопольський, докт. пед. наук (Дніпропетровськ)

Робота присвячена розгляду принципів, на яких доцільно будувати навчання англійської мови дорослих 
на позавишівських курсах. Принципи включають: побудову навчальних курсів на основі потреб та інтересів 
слухачів; урахування їх ставлень до методики навчання і автономності, структурної, організаційної, інформа
ційної та цільової завершеності кожного з ку рсів при збереженні цільових, змістових та інформаційних зв’язків 
з попередніми та наступними ку рсами. Розглянуті принципи регулюють організацію навчання, формулювання 
його цілей, добір змісту та виділення методів навчання.

Ключові слова: комерційні мовні курси, навчання англійської мови дорослих, позавишівське навчання, 
принципи навчання.

Тарнопольский О.Б. Три базовых принципа построения программ обучения английскому языку 
взрослых, изучающих его вне вузовских языковых программ. Работа посвящена рассмотрению прин
ципов, на которых целесообразно строить обучение английскому языку взрослых на вневузовских курсах. 
Принципы включают: построение учебных курсов на основе потребностей и интересов обучаемых; учета их 
отношения к методике обучения и автономности, структурной, организационной, целевой и информационной 
завершенности каждого из курсов при сохранении целевых, содержательных и информационных связей 
с предыдущими и последующими курсами. Рассмотренные принципы регулируют организацию обучения, 
формулировку его целей, отбор содержания и выделение методов обучения.

Ключевые слова: вневузовское обучение, коммерческие языковые курсы, обучение английскому языку 
взрослых, принципы обучения.

Tarnopolsky О.В. Three basic principles of designing programs of teaching English to adults who learn 
it outside university language programs. The paper discusses the founding principles for teaching English to 
adults in outside-university language courses. The principles include: developing courses on the basis of learners’ 
needs; taking into account their attitudes to teaching methods: and every course's autonomy, structural, informational, 
organizational, and objective completeness combined with the structural, informational, organizational, and objective 
ties uniting all the courses. The suggested principles regulate the organization of teaching/leaming, formulating its 
goals, selecting contents, and choosing its methods.

Key words: commercial language courses, outside-university learning, principles of teaching/leaming, teaching 
English to adults.

Євроінтеграційний розвиток України викликає 
все зростаючий попит на вивчення у нашій країні 
англійської мови як мови міжнародного спілкуван
ня. Цей попит поширюється на усі верстви насе
лення і охоплює людей самого різного віку та со
ціальної приналежності. При цьому більшість до
рослих вивчає мову не в стандартних вишівських

мовних програмах, а на дуже розповсюджених 
позавишівських мовних курсах, які організуються 
різними мовними центрами та школами (здебіль
шого комерційними). Причини цього явища були 
проаналізовані нами у статті, що була опублікова
на вже майже 20 років тому [5]. Але навіть з того 
часу позавишівське (в тому числі комерційне)

© Тарнопольський О.Б., 2015
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навчання англійської мови не стало предметом 
методичних розвідок. Це є хибним явищем, оскіль
ки, доки така форма мовної освіти існує і відпові
дає за англомовну підготовку досить значної час
тини населення країни, завданням  методики 
як науки є забезпечити викладачів, які працюють 
за цією формою, теоретичними та практичними 
можливостями для оптимізації викладання з ме
тою досягнення його оптимальних результатів. 
Тому обрання о б ’єктом  дослідження навчання 
англійської мови дорослих на позавишівських 
(в тому числі комерційних) мовних курсах, а його 
п р ед м ето м  -  пошук шляхів оптимізації такого 
навчання є вкрай а к т у а л ь н и м , особливо беручи 
до уваги практичну відсутність літератури з цього 
питання. М етою  нашої статті є хоча б часткова 
ліквідація існуючої прогалини через висування 
трьох базових принципів, які раціонально покласти 
в основу побудови навчального процесу на поза
вишівських курсах англійської мови для дорослих, 
що їх організують різноманітні комерційні мовні 
центри та школи в Україні. Стаття побудована 
на досвіді комерційного Центру навчання інозем
них мов, який працює на території та під егідою 
Дніпропетровського університету ім. Альфреда 
Нобеля і успішно функціонує з 1993 р.

Безсумнівним є те, що для організації поза- 
вишівського (комерційного) навчання мови до
рослих обов’язковим є попередній аналіз потреб 
і бажань потенційних слухачів (learners’ needs 
analysis [3]) -  інакше вони просто проігнорують 
курси, які таким потребам і побажанням не відпо
відають. Відповідний принцип організації навчання 
може бути сформульованим як принцип побудови 
навчальних курсів з англійської мови виключно 
на основі потреб та інтересів потенційних слухачів.

Для прояснення таких потреб та інтересів в усі 
роки існування нашого Центру проводилися опи
тування потенційних слухачів (у 1991/1992 рр., 
ще до початку функціонування Центру, -  300 опи
туваних, у 1996/1997 рр. -  225 опитуваних [6; 7]), 
а також практично всіх реальних слухачів, які вже 
розпочали навчання. Опитувалися у минулому і про
довжують опитуватися у теперішній час слухачі, 
яких ми відносимо до категорії дорослих (почина
ючи з 17 років), і які належать до різних професій 
та сфер діяльності: бізнесмени, державні служ

бовці, заводські робітники, інженери, медичні 
працівники, наукові працівники, студенти вишів, 
учні старш их класів загальноосвітньої школи 
та деякі інші.

Проведені опитування дозволили встановити, 
що переважна більшість опитуваних (більше 90%) 
першочергово зацікавленні в оволодінні усною 
комунікацією англійською мовою загального вжит
ку (General English). Зацікавленість в оволодінні 
англомовним читанням та письмом значно менша 
(від 60% до, максимум, 85% опитуваних) і ті, хто 
навчаються, вважають, що відповідні курси повинні 
слідувати за курсами усного мовлення, оскільки 
письмовомовленнєві навички та вміння розгляда
ються як дещо другорядні у порівнянні з усномов- 
леннєвими.

Було також встановлено, що більше 60% опи
туваних після опанування General English хотіли би 
вивчити англійську мову для професійного спілку
вання, здебільшого ділову англійську мову (Business 
English). 3 2011-2012 рр. також став зростати інте
рес до вивчення англійської мови для психологів; 
навпаки, зацікавленість в інших варіантах англій
ської мови для професійної комунікації завжди була 
дуже невисокою.

Нарешті, у перші роки XXI сторіччя виникла 
дуже велика зацікавленість слухачів студентсько
го віку, а пізніше і старших школярів, до підготовки 
до складання міжнародних іспитів з англійської 
мови з отриманням міжнародно-визнаного серти
фікату. Це пов’язано з бажанням багатьох моло
дих людей отримувати або продовжувати освіту 
за кордоном з перспективою працевлаштування 
там. Відповідні курси підготовки до екзаменів були 
впроваджені з 2003 р. і вони перетворились на одне 
з основних спрямувань роботи Центру.

В результаті описаного аналізу потреб та поба
жань слухачів, в Центрі, що обговорюється, скла
лася система з дев’яти курсів з англійської мови:
1. Короткий підготовчий вступний фонетичний курс 

для повних початківців («нульовиків») з форму
ванням навичок англомовної вимови та самих 
елементарних і базових усномовленнєвих кому
нікативних навичок та вмінь слухачів (поприві- 
татися, попрощатися, подякувати, вибачитися, 
представити себе, розпитати про особистісні 
дані співрозмовника тощо);
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2. Початковий курс усномовленнєвої англомовної 
комунікації для забезпечення потреб тих, хто 
виїжджає за кордон на короткий термін (наприк
лад, туризм), -  початковий рівень, А1-А2 за 
Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мов
ної освіти [1];

3. Курс англомовного говоріння, читання, аудію- 
вання та письма передсереднього рівня -  рівня 
В1 [1];

4. Курс англомовного говоріння, читання, аудію- 
вання та письма середнього рівня -  рівня 
В1+/В2 [1];

5. Курс підготовки до складання кембриджсько
го міжнародного іспиту з англійської мови 
(з отриманням міжнародно-визнаного серти
фікату) FCE, який став називатися English First 
з 2015 р. (говоріння, читання, аудіювання та 
письмо), -  рівень вище середнього, В2+ [1];

6. Курс підготовки до складання кембриджсько
го міжнародного іспиту з англійської мови 
(з отриманням міжнародно-визнаного сертифі
кату) САЕ, який став називатися English 
Advanced з 2015 р. (говоріння, читання, аудію
вання та письмо), -  просунутий рівень, СІ [1];

7. Курс підготовки до складання міжнародного 
іспиту з англійської мови (з отриманням міжна
родно-визнаного сертифікату) IELTS (говорін
ня, читання, аудіювання та письмо) -  просуну
тий рівень, СІ [1];

8. Курс ділової англійської мови (говоріння, читан
ня, аудіювання та письмо) -  рівень від серед
нього до просунутого, від В2 до С 1;

9. Курс англійської мови для психологів (говорін
ня, читання, аудіювання та письмо) -  рівень від 
середнього до просунутого, від В2 до С 1. 
Таким чином, розглянутий принцип дозволяє мак

симально чітко визначити, які самі курси мають бути 
розробленими та впровадженими в тому чи іншому 
мовному центрі або школі. Але він лише узагальне
но визначає, чого слід навчати в кожному конкрет
ному курсі, і ніяк не допомагає з’ясувати, як потрібно 
проводити навчання. Відповідні орієнтири (при
наймні, деякі з них) надає наступний принцип: ура
хування ставлень до методики навчання, які демон
струють ті. хто навчаються, у процесі вивчення іно- 
земної мови. Такі ставлення також виявлялися 
в процесі опитувань спеціальними запитаннями.

Було виявлено, що нікого з потенційних або вже 
прийнятих на якійсь з курсів слухачів не цікавило 
і не цікавить вивчення мови як системи, ніхто 
не хотів і не хоче завершити навчання лише з воло
дінням англійською граматикою, лексикою та ви
мовою -  слухачі хочуть навчитися спілкуватися 
і нічого іншого (найчастіша відповідь, яку можна по
чути: «Хочу навчитися говорити англійською»). 
Та перевага, яка надавалася і продовжує надавати
ся навчанню комунікації, а, відповідно, і комуніка
тивному підходу до навчання, поширювалася і на 
види навчальної діяльності. Потенційні та реальні 
слухачі визначали і визначають, що більш за все їх 
цікавлять та мотивують такі види навчальної діяль
ності як рольові ігри, обговорення якихось питань 
мовою, що вивчається, читання англомовних текстів 
проблемного змісту з наступним дискутуванням 
тощо -  тобто процес вивчення мови, який носить 
суто комунікативний характер.

З іншого боку, переважна більшість слухачів 
(більше 90%) вважають, що, хоча вивчати мову 
через комунікацію їм дуже подобається, чисто ко
мунікативне її вивчення є неможливим. Потрібна 
велика увага до мовних форм, їх ретельне пояс
нення та тренування -  тим більші, чим нижчим 
є рівень навчання. Всі опитуванні (100%) погоджу
ються, що як комунікативний підхід, так і підхід, 
сфокусований на мовних явищах, мають викорис
товуватися у навчальному процесі, але перший 
з них вони вважать таким, який можливо впровад
жуватися лише тоді, коли ті, хто навчаються, вже 
добрі знайомі з більшістю граматичних форм і на
копичили чималий словарний запас.

З усього сказаного стає зрозумілим, що прин
цип урахування ставлень до методики навчання, 
які демонструють ті, хто навчаються, у процесі 
вивчення іноземної мови, вимагає, щоб комуніка
тивне навчання не було відразу «обваленим» 
на дорослих слухачів комерційних мовних курсів. 
Для переходу на повністю або переважно комуні
кативне навчання необхідно психологічно до нього 
підготувати тих, хто навчаються. Для такої психо
логічної підготовки мабуть найбільш раціональним 
є шлях, що був запропонований D. Nunan [4]. Він, 
як і деякі інші автори (див., наприклад, [2]), вказує 
на те саме явище, що було виявлено нашими опи
туваннями: хоча дорослі вивчають іноземну мову
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виключно заради того, щоб навчитися спілкувати
ся нею, у багатьох з них (найчастіше внаслідок 
тих методів навчання, до яких вони звикли) існує 
впевненість, що головний і єдиний шлях опануван
ня мови полягає у численних поясненнях виклада
чем її системи та виконанні під його жорстким кон
тролем великої кількості суто формальних мовних 
вправ для тренування -  у першу чергу, для трену
вання граматичних явищ. D. Nunan рекомендує 
брати це до уваги, а щоб перебороти таке став
лення, вважає за можливе починати навчання 
з традиційних форм навчальної діяльності, посту
пово просуваючи тих, кого навчають, до комуніка
тивних форм.

Згаданий вище короткий підготовчий аналітич
ний курс, присвячений в основному формуванню 
навичок англійської вимови, найбільше підходить 
для цих цілей. Україномовні або російськомовні 
слухачі завжди вважають англійську вимову дуже 
важкою і, як показав практичний досвід і наші опи
тування, майже одноголосно упевнені в тому, 
що вимовні моделі повинні бути старанно пояснені 
і затреновані. У короткому аналітичному фонетич
ному курсі більшість проблем вимови можуть бути 
усуненими, що заощадить багато часу і зусиль 
на більш просунутих стадіях. Що ще важливіше, 
за час проходження такого вступного курсу вик
ладач зможе переконати слухачів у важливості 
якнайшвидшого переходу до більш комунікатив
них видів діяльності. Заради цього і був розробле
ний вказаний вище у переліку короткий підготов
чий вступний фонетичний курс для повних по
чатківців.

Слід відзначити, що навіть у цьому самому пер
шому і найбільш сконцентрованому на мовних фор
мах курсі робота з явищами, що мають безпосе
реднє відношення до англомовного спілкування 
зовсім не виключається. Приблизно чверть на
вчального часу присвячується відпрацюванню 
і практиці використання різних комунікативних фор
мул (див. вище у переліку курсів). У наступному 
курсі: початковому, який націлений на усномовлен- 
нєву англомовну комунікацію, робота над розвит
ком навичок та вмінь спілкування урівноважуєть
ся з роботою над відпрацюванням мовних форм, 
так що на кожний з цих двох видів роботи відво
диться до 50% навчального часу. Починаючи

з курсу передсереднього рівня комунікативні види 
навчальної діяльності починають переважати, охоп
люючи до двох третин навчального часу, а з курсу 
середнього рівня -  займають його майже цілком. 
Такий підхід до методики навчання англійської мови 
на комерційних курсах отримав назву комунікатив
но-аналітичного .

Останній принцип, націлений на регулювання 
шляхів формулювання цілей навчання, добору його 
змісту та деяких питань організації кожного з курсів 
у програмі також пов’язаний з потребою тих, хто 
навчаються, але ця потреба була виявлена не шля
хом опитувань, а через безпосереднє спостережен
ня за навчальним процесом. Дуже швидко після 
початку функціонування курсів у Центрі стало зро
зумілим, що ті, хто навчаються, далеко не завжди 
починають своє навчання з першого з курсів і за
кінчують останнім. Це цілком залежить від їх влас
них цілей навчання та індивідуального рівня воло
діння англійською мовою, тому вони нерідко оби
рають лише один-два курси (і зовсім необов’язко
во з початку програми) і ними закінчують своє 
навчання.

Це означає, що кожний з курсів у системі має 
бути, по-перше, автономним, по-друге, структур
но. організаційно та інформаційно завершеним 
з чітко сформульованими цілями та чітко визначе
ними кінцевими результатами, які є повністю зро
зумілими для тих, хто навчаються (у нашій сис
темі курсів від цієї вимоги відступає тільки вступ
ний фонетичний курс, який складає лише вступну 
частину до курсу усномовленнєвої англомовної 
комунікації, -  причини виокремлення вступного 
фонетичного курсу пов’язані з психологічною підго
товкою слухачів до переходу на комунікативні види 
навчальної діяльності, про що вже згадувалися 
вище). Це дає можливість слухачам навчатися 
тільки в одному з курсів системи і не навчатися 
в інших, якщо вони не бажають і не мають в цьо
му потреби. Але, одночасно, кожний з курсів має 
витікати з попередніх і продовжуватися у наступ
них курсах з точки зору цілей та змісту навчання. 
Це дає змогу слухачам послідовно переходити 
з курсу на курс, якщо вони бажають та потребу
ють, оскільки усі курси послідовно слідують один 
за одним і кожний наступний курс природно про
довжує попередній. Відповідний принцип, який
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регулює такий підхід, отримав назву принципу 
автономності, структурної, організаційної, інформа
ційної та цільової завершеності кожного з курсів 
у системі при збереженні цільових, змістових 
та інформаційних зв’язків з попередніми та наступ
ними курсами.

Важливість цього принципу полягає в тому, 
що він дає орієнтири для того, яким вимогам по
винні відповідати цілі навчання у кожному з курсів 
у системі. Такі цілі у кожному окремому курсі ма
ють бути сформульовані так, щоб з самих форму
лювань слухачам було зрозумілим, які конкретні 
результати навчання у курсі вони можуть отрима
ти, якщо цілі будуть досягнутими (що конкретно 
вони стануть здатними робити в плані англомовної 
комунікації). При цьому запланований рівень кому
нікативної компетенції має бути досяжним при на
явних умовах навчання (наприклад, при певної 
кількості навчальних годин на курс), попередньо
му рівні мовної підготовки слухача, що вважаєть
ся достатнім для успішного навчання саме в цьо
му курсі, і т.п. Нарешті, сформульовані цілі повинні 
мати завершений характер, точно окреслюючи 
ту сферу англомовної комунікації, яка стає цілком 
доступною для слухачів після завершення курсу. 
З іншого боку, цілі мають стати органічним про
довженням цілей навчання у попередніх курсах 
системи і основою для формулювання нових цілей 
у наступних курсах.

Принцип, що розглядається, виконує аналогічні 
функції для добору змісту навчання. Він вимагає, 
щоб цей зміст був цілком достатнім для успішного 
досягнення запланованих цілей навчання і, в той 
же час, був достатньо обмеженим для забезпе
чення безсумнівної можливості опанувати його 
в конкретних умовах конкретного курсу. Добраний 
зміст навчання, як і його цілі, має бути настільки 
чітко завершеним і повним за складом та інфор
маційно, щоб зробити цілком доступною для слу
хачів ту сферу англомовної комунікації, яку перед
бачається «покрити» навчанням у тому чи іншому 
курсі. З іншого боку і зміст, знов-таки як і цілі, 
має базуватися на змісті навчання у попередніх 
курсах і бути основою для добору змісту навчання 
для наступних курсів.

Одним з головних наслідків реалізації принципу 
автономності, структурної, організаційної, інформа

ційної та цільової завершеності кожного з курсів 
у системі є те, що жоден з цих курсів не може 
продовжуватися довше ніж один навчальний рік. 
Чимало слухачів обмежують своє навчання періо
дом в один навчальний рік і всі без виключень 
бажають отримати за рік, що вони присвятили 
вивченню мови, конкретні результати в повністю 
завершеному курсі. Тільки в таких випадках вони 
розглядають можливість продовження навчання, 
а якщо курс за рік не завершився (відповідно, немає 
і задоволення від повністю закінченого етапу), дуже 
високою, як свідчить практичний досвід, є віро
гідність, що на наступний навчальний рік багато 
слухачів не повернуться, щоб закінчити курс, який 
був розпочатий минулого навчального року.

Таким чином, можна зробити в и с н о в о к , що 
три розглянутих принципи окреслюють базові стра
тегії для формулювання цілей навчання для кожно
го з курсів у системі комерційних курсів з англій
ської мови для дорослих, для добору змісту на
вчання у таких курсах, для визначення методики 
навчання у кожному з них, для побудови структурі 
курсів та їх організації і, нарешті, для встановлен
ня переліку самих курсів, які потрібні для створен
ня їх цілісної системи. Побудова курсів навчання 
у Центрі, про якій йдеться у цій статті, на основі 
розглянутих принципів призвела до більшої успіш
ності викладацької та навчальної діяльності, ста
більності функціонування курсів і задоволення слу
хачів перебігом та результатами своєї навчальної 
діяльності. П е р с п е к т и в о ю  наших подальших 
досліджень та публікацій з питань, що аналізува
лися, є розгляд того, як практично працює кожний 
із обговорених принципів на рівні кожного окремо
го курсу, що включений до програми.
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ЗІСТАВНИЙ СТИЛІСТИЧНИЙ СИНТАКСИС 

КОНФЕСІЙНОГО ТЕКСТУ 
В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ 

(ЧАСТИНА І)

Л.М. Черноватий, докт. пед. наук (Харків)

Ґрунтуючись на результатах порівняльного стилістичного аналізу англо- й україномовного текстів пере
кладу книги «Буття» Біблії, встановлено їх спільні та відмінні синтактико-стилістичні характеристики, які 
можуть враховуватися у змісті навчання зіставної стилістики та перекладу текстів конфесійного стилю.

Ключові слова: англійська й українська мови, Біблія (книга «Буття»), зіставна стилістика, конфесійний 
стиль, навчання перекладу, порівняльний стилістичний аналіз, синтактико-стилістичні характеристики.

Черноваты й Л.Н. Сопоставительный стилистический синтаксис конфессионального текста 
в английском и украинском языках. Часть I. Основываясь на результатах сравнительного стилистичес
кого анализа англо- и украиноязычных текстов перевода книги «Бытие» Библии, установлены их общие 
и отличительные синтактико-стилистические характеристики, которые могут учитываться в содержании обу
чения сопоставительной стилистике и переводу текстов конфессионального стиля.

Ключевые слова: английский и украинский языки, Библия (книга «Бытие»), конфессиональный стиль, 
обучение переводу, синтактико-стилистические характеристики, сопоставительная стилистика, сравнитель
ный стилистический анализ.

Chernovaty L.M. Comparative stylistic syntax in confessional texts in English and Ukrainian. Part I.
Basing on the results of the comparative stylistic analysis of the Bible’s Genesis Book target texts in English and 
Ukrainian, there have been established their common and distinct syntactic and stylistic features that may be taken 
into account in teaching Comparative Stylistics to translate confessional style texts.

Key words: Bible (Genesis Book), comparative stylistic analysis, Comparative Stylistics, confessional style, 
English and Ukrainian languages, syntactic and stylistic features, teaching translation.

За результатами досліджень [8], фахова компе
тентність перекладача (ФКП), що визначається 
як сума знань, навичок та умінь, необхідних для 
здійснення перекладу на фаховому рівні, включає, 
поміж іншого, екстралінгвістичну компетентність, 
тобто знання, що виходять за межі лінгвістичних 
та перекладознавчих: фонові (енциклопедичні, 
тематичні, соціобікультурні тощо) і предметні 
(інформація щодо поняттєвого складу певної галузі 
людської діяльності та міжпоняттєвих зв’язках). 
Аналіз відповідної літератури [11] засвідчує, 
що обов’язковим компонентом ФКП мають бути 
фонові знання, які стосуються Біблії, її структури, 
походження, основних персонажів, Палестини часів 
Ісуса Христа, найбільш уживаних (крилатих) біб

лійних фраз тощо. Важливість таких знань пояс
нюється досить високою частотністю біблійних 
алюзій як у письмовому, так і в усному перекладі, 
що потенційно може створювати проблеми при 
передачі тексту оригіналу (ТО) мовою перекладу.

Хоча засвоєння таких знань, принаймні теоре
тично, передбачається в університетському курсі 
«Релігієзнавства», а також можна розраховувати 
на деякий вплив позитивних змін у суспільстві щодо 
ставлення до релігії загалом, однак цим проблема 
повністю не вирішується. Перелічені вище чинни
ки можуть сприяти формуванню тільки половини 
згаданого компонента ФКП, оскільки відповідні 
поняття в англійській та українській мовах позна
чаються певними лексичними одиницями (конфе-
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сійними термінами). Таким чином, навіть за опти
містичного сценарію, майбутні перекладачі можуть 
опанувати лише українські терміни, тоді як англо
мовні типово залишаються незасвоєними. Нама
гання майбутніх перекладачів самостійно переда
вати українські терміни англійською мовою у біль
шості випадків є малопродуктивними саме з при
чини такого незасвоєння. Наприклад, словосполу
чення «непорочне зачаття» можна перекласти при
наймні кількома варіантами, але тільки immaculate 
conception буде однозначно сприйнято носіями 
англійської мови як біблійна алюзія -  будь-які інші 
варіанти тлумачитимуться, у кращому випадку, 
як медичні терміни.

Справа не обмежується лише термінологією, 
суттєвим є також здатність дотримуватися сти
лю, характерного для англомовних біблійних 
текстів, а для цього майбутні перекладачі мають 
засвоїти головні його ознаки, зокрема, в курсі по
рівняльної (зіставної) стилістики української й анг
лійської мов. Остання розвивається в межах функ
ціональної стилістики, що вивчає закономірності 
функціонування мови відповідно до потреб та си
туації спілкування, приділяючи особливу увагу ви
користанню мови у різних типізованих сферах 
спілкування [5, с.25], включаючи й конфесійну. 
В ідповідно зіставна стилістика тлумачиться 
як зіставлення стилістичної системи однієї мови 
із стилістичними системами іншої, в процесі якого 
важливо не тільки знайти спільне й відмінне в сти
лістичних системах, а й виявити співвіднесеність 
спільного і національно-специфічного у кожній 
[5, с.25].

Проблема ускладнюється незначною кількістю 
досліджень конфесійного стилю загалом. Можна 
згадати невеликі розділи, присвячені йому в ук
раїнській мові -  у двох підручниках із стилістики 
української мови [3; 5] та енциклопедії [9], але навіть 
стосовно його назви немає єдності. Різні автори 
(див. огляд в [7]) вживають терміни «богослов
ський стиль», «конфесійний стиль», «культова 
мова», «релігійний стиль», «сакральний стиль», 
«свята мова», «священна мова» тощо. У подаль
шому викладі використовується термін «конфесій
ний стиль», що видається найпоширенішим.

Як зазначають автори [7], стилістичні характе
ристики конфесійного стилю залишаються невив-

ченими на всіх мовних рівнях та в усіх жанрових 
різновидах навіть у межах української мови, 
а міжмовні дослідження в парі «англійська -  укра
їнська» мови, взагалі автору невідомі. Це й зумо
вило а к т у а л ь н іс т ь  даного дослідження, о б ’є к 
том  якого є конфесійний стиль, а п р ед м ето м  -  
порівняльні стилістичні (синтаксичні) ознаки 
біблійного тексту в англійській та українській мо
вах. Порівняння англомовного й україномовного 
текстів, які є текстами перекладу (ТП), між со
бою, а не з ТО (обидва тексти перекладено із дав
ньоєврейського тексту) видається у цьому випад
ку виправданим, оскільки на сьогодні згадані ТП 
функціонують як самостійні тексти, незалежно 
від ступеня повноти їх відповідності ТО. При пе
редачі біблійних алюзій англійською чи україн
ською мовами перекладач має усвідомлювати 
особливості відповідних текстів, аби передати їх 
адресатам у знайомій носіям певної мови формі.

М етою  дослідження є встановлення згаданих 
ознак, а м а т е р іа л о м  -  паралельні тексти найпо
ширеніших варіантів перекладу Старого Заповіту 
англійською [12] та українською [2] мовами.

Як загальновідомо, Старий Заповіт складаєть
ся (тут і далі опис структури Старого Заповіту, так 
само як і назви його структурних складових, наво
дяться за варіантами перекладу, згаданими вище) 
з чотирьох розділів: «П’ятикнижжя Мойсееве» 
(Pentateuch): Буття {Genesis), Вихід {Exodus), 
Левит {Leviticus), Числа {Numbers) та Повторення 
закону {D euteronom y) -  усього 187 розділів 
(іchapters): «Книги історичні» {Historical Books) -
12 книг, 249 розділів; «Книги навчальні» {Wisdom 
Books) -  5 книг, 243 розділи; «Книги пророцькі», що 
підрозділяються на головних {Major Prophets) -  
5 книг, 183 розділи -  та інших пророків {Minor 
Prophets) -  12 книг, 67 розділів. Зважаючи на при
родні обмеження, що накладаю ться обсягом 
статті, далі викладено результати аналізу лише 
першого розділу книги «Буття», що складається
13 31 вірша.

В межах даної публікації розглядаються лише 
деякі синтаксичні особливості згаданого розділу. 
Як відомо [5, с. 163], синтаксис має чималі стиліс
тичні можливості, що ґрунтуються на досить роз
виненій синонімії характерних для нього явищ. 
Як зауважують дослідники [4, с.60], наявність різ
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них синтаксичних структур з розбіжною синтак
сичною семантикою для передачі однієї логеми 
(судження) створю є передумови для вибору 
потрібних одиниць і подальшої їх стилістичної спе
ціалізації, тобто їх закріплення за певним типом 
мовлення (включаючи конфесійний дискурс) з пев
ним стилістичним значенням. Актуальність мож
ливості вибору співвідносних синтаксичних засо
бів, яка є важливою для забезпечення відповідних 
стильових ознак в межах одної мови, значно поси
люється у випадку міжмовних операцій, включаю
чи й переклад. Відповідно дослідження у галузі 
зіставного (порівняльного) стилістичного синтак
сису є важливими для теорії перекладу та його 
навчання, зокрема, для зіставної стилістики укра
їнської та англійської мов, в тому числі, на матері
алі конфесійних текстів.

Нагадаємо, що згаданий перший розділ книги 
«Буття» розповідає про шість днів створення світу. 
Перші два вірші виконують функцію вступу, а по
дальш ий виклад в обох ТП, україномовному 
(УМ ТП) й англомовному (AM ТП), має однакову 
структуру і складається з шести періодів. Період 
(стилістична фігура) визначається [5, с. 229] 
як особлива розгорнута, багатокомпонентна син
таксична конструкція, побудована з гармонійно 
організованих частин, що, замикаючись у коло, 
створюють своєрідну й завершену в логічному 
й інтонаційному плані одиницю мови. Період має 
виразну двочленну структуру [1; 3; 5; 6; 10]. Осно
ву першої його частини (протазису або засновку) 
[5], як правило (хоча спостерігається й певна ва
ріативність), становлять періодично повторювані 
однорідні члени речення, незалежні речення або од
норідні супідрядні речення з однаковими чи одно
типними зачинами. Друга ж частина (апозис, кла

узула або висновок) [5] завершує думку.
В обох ТП усі шість періодів відносяться 

до категорії обрамлених [6], тобто мають майже 
однакові (з незначною варіативністю) початок: And  
God said, L e t ... («I  сказав Бог: Х ай ...») та кінець: 
A nd  the evening and the morning were the f ir s t  
(second etc) day («/ був вечір, і був ранок, день 
перший (другий тощо)»). Оскільки останню фра
зу вжито в тексті шість разів у строго визначених 
позиціях, її можна розглядати як рефрен, тобто ури
вок тексту, який час від часу повторюється, допо
магаючи тіснішому об’єднанню його компонентів 
і наголошуючи на певному аспекті думки [6, с. 242]. 
Фактично в обох текстах, що розглядаються, реф
рен виконує ту ж саму функцію, що й приспів у пісні.

В обох ТП спостерігається також наявність 
лейтмотиву, тобто головної думка, що проходить 
через увесь твір або через якусь його частину 
[6, с. 242]. У першому розділі таким лейтмотивом 
є фраза And God saw that it was good» («/ Бог по
бачив, що добре воно» (« / Бог побачив, що це 
добре»), яка у заключному (шостому) періоді роз
ширюється й посилюється, виходячи на рівень уза
гальнення смислу усього розділу загалом: And God 
saw every thing that he had made, and, behold, 
it was very good («/ побачив Бог усе, що вчинив. 
І  ото, вельми добре воно!»). Як бачимо, автор 
українського ТП, крім застосування емфатичної 
лексеми «ото», поставив після цього речення 
знак оклику, тоді як в англомовному ТП обмежи
лись вживанням посилювальної лексеми behold.

В межах кожного періоду спостерігаються до
даткові стилістичні ефекти, які розглядаються далі. 
Спочатку розглянемо перший період (вірші 3-5, 
обсяг AM ТП -  267 друкованих знаків (д.з.), а УМ 
ТП -  226 д.з.), див. ілюстрацію 1.

Ілюстрація 1 -  Період 1: вірші 3-5 першого розділу книги «Буття»

3. And God said, Let there be light: and there was 
light. 4. And God saw the light, that it was good: 
and God divided the light from the darkness.
5. And God called the light Day, and the darkness 
he called Night. / /And the evening and the 
morning were the first day

3. І  сказав Бог: Хай станеться світло! І  ста
лося світло. 4. І  побачив Бог світло, що добре 
воно, і Бог відділив світло від темряви. 5. І  Бог 
назвав світло: День, а темряву назвав: Ніч. / /  
І  був вечір, і був ранок, день перший.
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Результати аналізу прикладів періоду в спеці
альній літературі [1; 3; 5; 6; 10] дозволяють пого
дитися з думкою [5], що реалізація періоду як ри
торичної фігури можлива як в межах одного склад
ного речення, так і за допомогою кількох речень. 
Саме останній варіант ми спостерігаємо на при
кладі першого розділу аналізованого тексту як 
в AM ТП, так і в УМТП.

Як випливає з ілюстрації 1, до складу першого 
періоду входять два свого роду субперіоди. Про
тазисом (засновком) першого з них виступає 
побажання Господа: And God said, Let there be... 
{«І сказав Бог: Н ехай...»), а апозисом (виснов
ком) -  лейтмотив першого розділу And God saw 
that it was good {«І Бог побачив, що добре воно»), 
який надає логічної завершеності першому суб- 
періоду. Другий субперіод містить перелік діянь 
Бога: A nd God divided ... («і Бог відділив ...»), 
And God called ... («/ Бог назвав ...»). Остання 
фраза повторюється двічі, кожен раз з іншим до
датком, що можна класифікувати як посилений 
повтор (повторюється та сама лексема «назвав», 
але в супроводі інших слів, що посилюють її вира
зові якості [4]). Завершує другий субперіод і пер
ший період загалом рефрен (після двох похилих 
рисок): And the evening and the morning were the 
firs t day {«І був вечір, і був ранок, день перший»), 
що чітко відділяє перший період від другого.

Додатковому емоційному виділенню складників 
висловлювання сприяє полісиндетон, повторення 
сполучників and («/») на початку кожного речення 
даного періоду і першого розділу загалом. У віршах 
3-5 в AM ТП згаданий сполучник вжито вісім, 
а в українському -  сім разів, що надає виразного 
і схожого ритму в обох ТП.

Доцільно звернути увагу на відмінності побудо
ви рефрену в обох текстах. В AM ТП він скла
дається з одного простого поширеного речення 
з прямим порядком слів. Парний зв’язок складників 
підмета (виражений двома іменниками: A nd the 
evening and the morning) посилює пафосність 
та піднесеність викладу. В УМ ТП рефрен скла
дається із складного речення, що містить три про
стих. Перше й друге -  односкладні безособові, 
містять посилений повтор: «І був вечір, і був ра 
нок». Третє має форму односкладного номінатив
ного речення для надання експресивності кінцівці

попереднього відрізку тексту, яка посилюється 
інверсією (день другий) та асиндетоном (безспо
лучниковим викладом). Сукупність зазначених сти
лістичних засобів разом з полісиндетоном набли
жують цей фрагмент до поетичного стилю.

У вірші 4 спостерігається парцеляція -  розчле
нування речення на кілька частин -  як в AM ТП, 
так і в УМ ТП: And God saw the light, that it was 
good  («І побачив Бог світло, що добре воно»). 
Однак тут виявляються і певні відмінності двох 
текстів. В AM ТП в усіх реченнях (це переважно 
стосується й загалом віршів 3-5 та першого роз
ділу в цілому) використовується прямий порядок 
слів, тоді як в УМ ТП -  застосовується інверсія 
у першому й другому простих реченнях (так само 
і у вірші 3). Відмінністю є також еліпс у другому 
реченні {«добре воно» -  пропущена зв’язка «є»). 
Доцільно відзначити й тавтологічний повтор імен
ника «Бог» у другому реченні, тоді як в AM ТП 
вжито особовий займенник he.

Вірш 5 в обох ТП складається з двох речень, 
перше з яких в обох -  складне сурядне, що містить 
два простих поширених речення, а друге -  просте 
поширене речення в AM ТП й еліпс (пропущений 
підмет «він») -  в УМ ТП. В AM ТП спостерігаєть
ся прямий порядок слів в усіх випадках, за винят
ком другого простого, де застосовується інверсія 
для рематизації слова Night), в той час як в УМ 
ТП в межах даного вірша інверсія вживається 
у шести випадках.

Як ясно із наведених прикладів, в обох ТП 
ми маємо справу з двочленним періодом, перший 
компонент якого (протазис) складається із вось
ми колон (менших частин, у даному випадку -  
простих речень) як в AM ТП, так і в УМ ТП. Як 
чітко видно з наведених вище прикладів, накопи
чення інформації в протазисі забезпечується по
вторами. В обох ТП протягом усього протазису 
спостерігається полісиндетон, що сприяє емоцій
ному виділенню складників періоду. Крім того, 
в аналізованих ТП зустрічаються й лексичні по
втори, зокрема, слово light {«світло») повто
рюється по п ’ять разів, God {«Бог») -  по чотири, 
darkness {«темрява») та  ca lled  {«назвав») -  
по два рази кожне.

В обох ТП протазису загалом притаманна ви
східна градація, коли кожен наступний його компо
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нент (просте речення) посилює й нагнітає смисло
ве та експресивне значення засновку періоду. Фінал 
періоду (висновок) -  A nd  the evening and the 
morning were the f ir s t  day в AM ТП та «I буе 
вечір, і був ранок, день перший» в УМ ТП -  за
микає кільце періоду, забезпечуючи стрункість і

завершеність його структурно-синтаксичної й рит
момелодійної архітектоніки.

Період 2 (утворюється віршами 6-8, обсяг AM 
ТО -  353 д.з., а УМ ТП -  264 д.з.) практично дзер
кально повторює структуру попереднього періоду 
(вірші 3-5), див. ілюстрацію 2.

Ілюстрація 2 -  Період 2: вірші 6-8 першого розділу книги «Буття»

б And God said, Let there be a firmament in the 
midst o f  the waters, and let it divide the waters 
from the waters. 7 And God made the firmament, 
and divided the waters which were under the 
firm am ent from  the waters which were above 
the firmament: and it was so. 8 And God called 
the firmament Heaven. And the evening and the 
morning were the second day.

6. 1 сказав Бог: Нехай станеться твердь посе
ред води, і нехай відділяє вона між  водою й 
водою. 7. І  Бог твердь учинив, і відділив воду, 
що під твердю вона, і воду, що над твердю 
вона. І  сталося так. 8. І  назвав Бог твердь 
Небо. І  був вечір, і був ранок день другий.

Порівняння періодів 1 і 2 свідчить, що фактич
но тут застосовується шаблон -  в обох випадках 
наявні елементи, подані далі: And God said, Let 
there be... («/ сказав Бог: Нехай ...»)... and let it... 
(«/' н е х а й ...» ) (вірш і 3 і 6); A n d  G od  (d id  
something) -  (« /Бог... учинив»)... (вірші 4 і 7), And  
God called ... ( І назвав Бог...); And the evening
and  the m orn ing  were the _______  day
(«7 був вечір, і був ранок, д е н ь __________ »).
Це дає привід класифікувати періоди, що розгля
даються, як кільцеві, оскільки вони включають 
кільцеві повтори (термін Л.І.Мацько [5]), що фор
мують рамку як вірша, так і періоду загалом. 
В іншій класифікації [6] для позначення періодів 
з однаковим початком засновку й висновку пропо
нується термін «обрамлений період», який можна 
застосувати й у нашому випадку, маючи на увазі 
не кожен окремий період даного тексту окремо, 
а всю сукупність (послідовність) його періодів, 
що загалом утворюють свого роду обрамлений 
надперіод.

Спільними рисами AM ТП й УМ ТП, так само 
як і двох згаданих періодів (вірші 3-5 та 6-8 відпо
відно) є полісиндетон, посилений повтор та висхід
на градація. В обох ТП у вірші 7 застосовано

антитезу -  підкреслене зіставлення протилежних, 
але пов’язаних між собою понять для підсилення 
враження [5]: ...d ivided the waters which were 
under the firmament from  the waters which were 
above the firmament {«відділив воду, що під твер
дю вона, і воду, що над твердю вона»). Відмін
ністю залишається досить широке застосування 
інверсії в УМ ТП (чотири випадки) і повна її 
відсутність в AM ТП. До відмінностей слід також 
віднести вживання в УМ ТП (вірш 7) еліпсу разом 
з інверсією {«воду, що під твердю вона», і «воду, 
що над твердю вона») -  це створює незвичний 
стилістичний ефект, притаманний поетичному ладу.

Другий період, як і перший, можна умовно роз
ділити на два субперіоди, де більший включає вірші 
6 і 7 (з апозисом and it was so {«І сталося так»), 
тоді як усі інші частини згаданих строф утворю
ють протазис з висхідною градацією), а менший -  
вірш 8, що завершується рефреном.

Обсяг та структура подальших періодів, по-пер
ше, збільшується, оскільки збільшується й обсяг 
виконаної Господом роботи у кожен наступний день, 
а по-друге, кожний етап згаданої роботи викладе
но в окремому субперіоді (див. ілюстрацію 3, вірші 
9-13, обсяг AM ТП -  666 д.з., а УМ ТП -  593 д.з.).
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Ілюстрація 3 -  Період 3: вірші 9-13 першого розділу книги «Буття»

9. And God said, Let the waters under the heaven 
be gathered together unto one place, and let the 
dry land appear: and it was so. 10. And God 
called the dry land Earth; and the gathering 
together o f  the waters called he Seas: and God 
saw that it was good. 11. And God said, Let the 
earth bring forth  grass, the herb yielding seed, 
and the fru it tree yielding fru it after his kind, 
whose seed is in itself, upon the earth: and it 
was so. 12. And the earth brought forth  grass, 
and herb yielding seed after his kind, and the 
tree yielding fruit, whose seed was in itself, after 
his kind: and God saw that it was good. 13. And  
the evening and the morning were the third day.

9. 1 сказав Бог: Нехай збереться вода з-попід 
неба до місця одного, і нехай суходіл стане 
видний. І  сталося так. 10. І  назвав Бог суходіл: 
Земля, а місце зібрання води назвав: Море.
І  Бог побачив, що добре воно. 11. І  сказав Бог: 

Нехай земля вродить траву, ярину, що насіння 
вона розсіває, дерево овочеве, що за родом  
своїм плід приносить, що в ньому насіння його 
на землі. І  сталося так. 12. І  земля траву 
видала, ярину, що насіння розсіває за родом  
її, і дерево, що приносить плід, що насіння його 
в нім за родом його. І  Бог побачив, що добре 
воно. 13. І  був вечір, і був ранок, день третій.

Як очевидно з ілюстрації 3, у третьому періоді 
містяться чіткі чотири субперіоди, кожен з яких 
відповідає одному віршу. Субперіод 1 ґрунтується 
на вірші 9 -  апозис and it was so («І  сталося так»), 
протазис -  посилений повтор, висхідна градація, 
полісиндетон. Відмінності: в AM ТП спостерігаєть
ся виключно прямий порядок слів, а в УМ ТП -  
майже виключно (крім першого простого речен
ня) -  інверсія: «до місця одного», «суходіл ста
не видний», «І  сталося так».

Субперіод 2: вірш 10 -  апозис: and God saw that 
it was good  («/ Бог побачив, що добре воно»), 
протазис -  посилений повтор, висхідна градація, 
полісиндетон. Чотири простих речення у складно
му в AM ТП та у двох складних в УМ ТП. Особ
ливості AM ТП: прямий порядок слів в усіх речен
нях, за винятком другого (інверсія -  винесення 
додатку gathering together o f  the waters -  на по
чаток другого простого речення, а також інверсія 
«підмет -  присудок»: called he Seas -  останнє 
сприяє архаїчному забарвленню, так само як і тав
тологічний повтор gathering together). Відмінності 
УМ ТП: парцеляція -  розчленування речення 
на кілька частин (І  побачив Бог світло, що доб
ре воно); прямий порядок слів у третьому просто
му реченні; інверсія у першому й другому простих 
реченнях, що доповнюється еліпсом у другому 
реченні (добре воно -  пропущено зв’язку «є»). 
Тавтологічний повтор іменника «Бог» у другому 
реченні.

Субперіод 3: вірш 11: в апозисі -  одне просте 
безособове речення: and it was so («І сталося 
так»). Синтаксична структура періоду забезпечує 
висхідну градацію -  напруження сягає кульмінації 
в заключному простому безособовому реченні 
(іand it was so), що підводить підсумок. В AM ТП 
перше (спонукальне) речення засновку є головним 
щодо решти його елементів, які є однорідними чле
нами і виражені іменниками (grass, herb, fru it tree). 
Стилістичний малюнок забезпечується подвійним 
повтором дієслова yielding та підрядними означаль
ними реченнями, відокремленими прикладками 
з уточнювальною функцією, об’єднаними в єдину 
конструкцію завдяки асиндетону, безсполучнико
вому приєднанню перших двох підрядних речень, 
а третя підрядне приєднано за допомогою сполуч
ного слова whose. Хоча в реченні тричі вжито спо
лучник and, однак у даному випадку важко гово
рити про полісиндетон, оскільки згаданий сполуч
ник виконує неоднакові функції у різних випадках. 
Однорідність дозволяє виразніше передати зобра
жувану картину, оскільки кожен наступний член 
ряду посилює попередній. Доцільно зазначити 
також значний розрив між початком складного 
речення (Let the earth bring fo r th .. .)  та його 
обставиною місця (upon the earth), що збільшує 
книжність викладу, посилений повтор у перших 
двох підрядних реченнях (herb yie ld ing  seed, 
fru it tree yielding fruit) та відсутність інверсії в усіх 
компонентах періоду.
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В УМ ТП спостерігається обрамлений період, 
що характеризується вишуканою архітектонікою 
завдяки високій концентрації стилістичних засобів. 
П ротазис містить пряму мову (шість колон): 
Нехай земля вродить траву, /  ярину, /  що на
сіння вона розсіває, /  дерево овочеве, /  що за 
родом  своїм  плід  приносит ь, /  що в ньому  
насіння його на землі. Синтаксична структура 
субперіоду забезпечує висхідну градацію. Перше 
(спонукальне або баж альн е в класи ф ікац ії
І.П. Ющука [10, с. 476-477]) речення засновку 
є головним щодо решти його елементів, які є одно
рідними членами і виражені іменниками (трава, 
ярина, дерево овочеве), дієсловами (розсіває, 
приносить, є (пропущене дієслово-зв’язка в ос
танньому підрядному реченні: що в ньому насіння 
(є) його на землі) та підрядними означальними 
реченнями, відокремленими прикладками з уточ
нювань ною функцією, об’єднаними в граціозну 
конструкцію завдяки полісиндетону -  повторенню 
сполучника «що» на початку кожного із згаданих 
речень, внаслідок чого частини складнопідряд
ного речення ніби нанизуються одна на одну. 
Однорідність дозволяє виразніше передати зобра
жувану картину, оскільки кожен наступний член 
ряду посилює попередній. Доцільно зазначити: пер
ше означальне підрядне речення (що насіння вона 
розсіває) має ускладнену форму, оскільки містить 
у собі особовий займенник (вона), співвідносний 
з означуваним іменником головної частини, вна
слідок чого забезпечується стилізація тексту 
на старовинний лад. Своєрідність стилю тексту 
посилюється завдяки використанню інших сти
лістичних засобів: інверсія в усіх підрядних речен
нях засновку та у висновку, алітерація й асонанс 
(повтор приголосних та голосних у розташованих 
недалеко одне від одного словах: «насіння... роз
сіває»).

Субперіод 4: вірш 12 -  апозис: and God saw 
tha t it  was good  (« / Б о г побачив, що добре 
воно»), протазис включає посилений повтор, ви
східну градацію та полісиндетон. Наявні й певні 
відмінності: в AM ТП спостерігається заміна форм 
дієслів у складному реченні на форми простого 
минулого часу (brought forth  та was), а також опу
щення означення fru it  у словосполученні fru it tree 
та перетворення підрядного речення whose seed

is in i ts e lf  на означальне прикладкового типу 
й перенесення його на позицію після додатку (fruit) 
з виділенням комами з обох боків, що спричинило 
розрив між fr u i t  та after his kind, відповідно 
утруднивши розпізнавання типу зв’язку між ними. 
В УМ ТП у головному реченні застосовується 
інверсія, що сприяє привабливому контрасту 
між однорідними членами (додатками): «І  земля 
траву видала, ярину,... і дерево...», наближаю
чи інтонацію до фольклорної. Цьому сприяють 
також посилені повтори в однорідних зворотах: «що 
насіння розсіває за родом її, ... що приносить 
плід, що насіння його в нім за родом його».

Особливості рефрену (вірш 13) вже розгляда
лися раніше, під час аналізу віршів 3-5 (див. вище). 
Стилістичні особливості періодів 4-6 розглядають
ся у другій частині нашої публікації. Там же наво
дяться і загальні висновки дослідження.
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МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ УЧЕБНИК:

ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ФОРМАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Т.К. Варенко, канд. пед. наук (Харьков)

В статье даётся авторское определение понятия мультимедийного учебника как учебного издания, в кото
ром изложение определённой дисциплины осуществляется посредством реализации возможности комбини
рованного использования различных форм представления информации (текстовой, аудиовизуальной, графи
ческой и другой). Рассматриваются и сопоставляются такие форматы реализации мультимедийного учебника 
как веб-сайт (подраздел сайта), презентация Prezi и PDF с последующим сравнительным анализом преиму
ществ и недостатков каждого из них.

Ключевые слова: PDF, веб-сайт, мультимедиа, мультимедийный учебник, презентация Prezi.

Варенко Т.К. Мультимедійний підручник: визначення та формати реалізації. У статті наводиться 
авторське визначення поняття мультимедійного підручника як навчального видання, в якому виклад певної 
дисципліни здійснюється за допомогою реалізації можливості комбінованого використання різних форм пред
ставлення інформації (текстової, аудіовізуальної, графічної та іншої). Розглядаються і зіставляються такі фор
мати реалізації мультимедійного підручника як веб-сайт (підрозділ сайту), презентація Prezi і PDF з подаль
шим порівняльним аналізом переваг та недоліків кожного з них.

Ключові слова: PDF, веб-сайт, мультимедіа, мультимедійний підручник, презентація Prezi.

Varenko Т. Multimedia Textbook: Definition and Realization Formats. The paper provides the author’s 
definition of the multimedia textbook as an educational edition where the content of a particular discipline is 
presented through the realization of the possibility of combined use of various forms of information communication 
(text, audio, visual, graphic and other). It reviews and compares such formats of multimedia textbook realization 
as web site (section thereof), Prezi presentation and PDF, followed by a comparative analysis of the advantages 
and disadvantages of each.

Key words: multimedia, multimedia textbook, PDF, Prezi presentation, website.

По мере развития информационно-коммуника
тивных технологий (ИКТ) возрастает интерес пе
дагогов к практическому использованию предла
гаемых этими технологиями возможностей и ин
струментов в преподавании. На сегодняшний день 
существует достаточно много научных работ, обо
сновываю щ их преимущества внедрения ИКТ 
в процесс обучения. В этом контексте возникает 
вопрос о необходимости пересмотра концепции 
современного учебника в целях её адаптации 
к современны м реалиям , что обуславливает 
а к т у а л ь н о с т ь  этого исследования.

Ц ел ью  этого исследования является анализ 
существующих способов создания мультимедий
ных учебников с возможностью работы с ними 
в режиме онлайн и в автономном режиме. Зада

чей, вытекающей из поставленной цели, является 
выработка практических решений по разработке 
и реализации современного мультимедийного 
учебника.

О б ъ е к т  исследования -  мультимедийный 
учебник.

П р е д м ет  исследования -  форматы реализа
ции мультимедийного учебника.

М а т е р и а л а м и  исследования послужили 
наработки по созданию учебных материалов для 
преподавания английского языка, предназначенных 
для студентов 3 курса факультета иностранных 
языков Харьковского национального университе
та имени В.Н. Каразина. На данный момент эти 
материалы проходят пилотную апробацию, по за
вершении которой планируется их доработка с по-

© Варенко Т.К., 2015
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следующим изданием соответствующего мульти
медийного учебника.

Суть и особенности использование электрон
ных ресурсов и средств обучения исследовали
A . М. Гуржий, Н.Н. Елистратова, О.Г. Есина, 
Б.А. Зеленов, В.В. Л апин ський , А .В . О син,
B. В. Самсонов, М.П. Явич, М.И. Ястребов и дру
гие. Методические аспекты создания и использо
вания электронных учебников освещали в своих 
раб отах  Ю .Ю . Б аран ова, М .Ю . Б ухаркина,
B . П. В ембер, Т.А. Еригорова, Л .Е . Еризун, 
Л.Х. Зайнутдинова, Л. Зайцева, Ю.Е. Зиненко,
C. М. Мухин, Е.А. Перевалова, А.В. Переверзев, 
В. Попко, Е.А. Тюрина, С.А. Христочевский, 
А. А. Чад пни и другие.

В положениях об электронных ресурсах № 1060 
от01.10.2012г. электронный учебник определяется 
как «электронное учебное издание с систематизи
рованным изложением дисциплины (её раздела, 
части), соответствующее учебной программе» [3].

В государственном стандарте ДСТУ 7157:2010 
«Информация и документация. Электронные изда
ния. Основные виды и выходные данные» даётся 
определение мультимедийного электронного изда
ния: «электронное издание, в котором равнозначно 
и взаимосвязано с помощью соответствующих про
граммных средств существует текстовая, звуковая, 
графическая и другая информация» [1, с. 2].

В.В. Рогоза и О.В. Кохан определяют элект
ронный мультимедийный учебник как «электрон
ное средство обучения, которое создаётся на вы
соком научном и методическом уровне, содержит 
систематизированный материал по соответству
ющей научно-практической области знаний, обес
печивает творческое и активное овладение уча
щимися знаниями, умениями и навыками в этой 
области, непрерывность и полноту дидактическо
го цикла процесса обучения посредством исполь
зования совокупности графической, текстовой, 
цифровой, речевой, аудио-, видео-, фото- и другой 
информации» [4, с. 625].

Мультимедиа от латинских «multum» (много) 
и «media, medium» (средоточие, средство) означа
ет «многие среды». Существует достаточно мно
го трактовок этого понятия, однако все они схо
дятся в возможности использования совокупнос
ти различных видов представления информации

(визуальной, графической, звуковой, текстовой).
В контексте этого исследования под мульти

м едиа поним аю т ся различны е формы пред
ставления информации (видео, аудио, фото, 
звук, текст, графика), объединённые и содер
жащиеся в одном объекте-контейнере, а под 
мультимедийным учебником -  учебное издание, 
в котором изложение определённой дисципли
ны осуществляется посредством реализации  
возмож ности комбинированного использова
ния различных форм представления информа
ции (текстовой, аудиовизуальной, графической 
и другой). При этом учебное издание здесь вы
ступает в качестве объекта-контейнера для содер
жания соответствующего мультимедийного напол
нения.

Неоднозначность выбора оптимального форма
та реализации мультимедийного учебника обуслав
ливает дискуссионный характер этого вопроса 
и существование различных мнений по этому по
воду. Так, составление мультимедийных учебников 
школе с помощью программы Microsoft OneNote 
предлагалось Еленой Оливанчук [2]. При этом 
Т.П. С околовская считает м ультим едийны е 
презентации альтернативой электронному учеб
нику [5]. В то же время создать мультимедийный 
учебник можно также с помощью инструмента
рия редактора электронных курсов CourseLab 
и системы управления обучением Moodle.

В рамках данной статьи мы прилагаем три 
варианта реализации мультимедийного учебника, 
у каждого из которых есть свои преимущества 
и недостатки: мультимедийный учебник в форма
те веб-сайта (подраздела сайта), мультимедийный 
учебник в формате презентации Prezi (Prezi.com) 
и мультимедийный учебник в формате PDF.

М ультимедийный учебник в формате веб
сайта (подраздела сайта)

Оболочкой для мультимедийного учебника мо
жет вы ступать веб-сайт или его подраздел. 
Существует множество бесплатных конструкто
ров сайтов (например, Weebly (www.weebly.com), 
W ix (w w w .w ix.com ), G oogle «С айты » 
(www.sites.google.com) и другие).

Преимуществами выбора сайта (подраздела 
сайта) в качестве контейнера для мультимедий
ного учебника являются наличие готовых шабло
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нов для оформления, облачное хранение всех ма
териалов, используемых в учебнике, отсутствие 
необходимости установки специального программ
ного обеспечения для его создания и последую
щего использования, низкие системные требова
ния к терминалу пользователя, минимальные за
траты ресурсов на разработку, мультимедийно
совместимый интерфейс, кроссплатформенность, 
ад ап ти рован н ость  под ш ирокий ди ап азон  
устройств, операционных систем и браузеров, воз
можность добавления форума и/или чата.

Н едостатками такого формата реализации 
мультимедийного учебника являются необходи
мость подключения к Интернету, невозможность 
сохранения некоторых элементов мультимедиа 
локально для использования в автономном режи
ме, сложность в формальном признании реализо
ванного таким образом учебника как опубликован
ного, ограниченные возможности защиты контен
та от нежелательного просмотра и использования.

Таким образом, сайт в качестве платформы для 
размещения мультимедийного учебника лучше 
всего подойдёт для создания альтернативной 
онлайн версии физической копии существующего 
опубликованного учебника.

М ультимедийный учебник е формате пре
зентации Prezi

Помимо перечисленных в контексте использо
вания веб-сайтов преимуществ, платформа Prezi 
предусматривает возможность загрузки готового 
продукта (в данном случае учебника) на устрой
ство пользователя для локального использования, 
а также возможность выбора режима просмотра/ 
редактирования: приватный (просматривать/редак- 
тировать может только автор), скрытый (редак
тировать может только автор, а просматривать -  
все, у кого есть соответствующая ссылка), пуб
личный (презентация общедоступна для просмот
ра). При этом в случае использования видеокон
тента путём его непосредственной загрузки в пре
зентацию, а не добавления посредством ссылки 
на YouTube или другой ресурс, загруженная на 
устройство пользователя локальная копия учебника 
будет успешно воспроизводить такой видеоконтент 
в автономном режиме, то есть, в данном случае 
полноценно реализована возможность сохранения 
всех элементов мультимедиа в составе объекта-

контейнера локально для использования в автоном
ном режиме. Ещё одним преимуществом исполь
зования презентаций от Prezi является возмож
ность быстрого произвольного перехода из любой 
части учебника в любую другую его часть, что 
реализуется за счёт использования технологии 
масштабируемого пользовательского интерфейса 
(ZUI), которая обеспечивает возможность удоб
ного увеличения и уменьшения масштаба в лю
бой точке презентации. Кроме того, Prezi предла
гает оригинальный трёхмерный дизайн и ЗБ-ани- 
мированные переходы от одной части презента
ции к другой.

Единственным недостатком такого формата 
мультимедийного учебника на данный момент 
является сложность в формальном признании 
реализованного таким образом учебника как 
опубликованного.

Таким образом, платформа Prezi обеспечива
ет оптимальные характеристики построенного 
на её основе объекта-контейнера для его исполь
зования в качестве мультимедийного аналога пе
чатного или электронного учебника.

Мультимедийный учебник е формате PD F
Преимуществами этого формата являются воз

можность совместного использования различных 
форм представления информации (текстовой, 
аудиовизуальной, графической и другой) (см. Рис. 1) 
в одном PDF-файле локально без необходимости 
подключения к сети Интернет, удобный интерфейс, 
схожий с офисными приложениями Microsoft Office, 
возможность размещ ения готового продукта 
на сайте учебного заведения, автора, библиотеки 
и т.п. без необходимости конвертирования его 
в HTML, поддержка вложений в виде документов 
различных форматов (см. Рис. 2), возможность 
комментирования в тексте с поддержкой после
дующего обсуждения (см. Рис. 3), удобная систе
ма навигации по учебнику благодаря системе за
кладок (см. Рис. 4), возможность установки раз
личных видов защиты, включая установку пароля 
на открытие и/или редактирование (см. Рис. 5), 
ад ап ти рован н ость  под ш ирокий д иапазон  
устройств, операционных систем и браузеров, не
зависимость от наличия доступа к сети Интернет. 
Кроме того, созданный в формате PDF мультиме
дийный учебник можно издать как электронный
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учебник в соответствии с положениями об элект
ронных ресурсах № 1060 от 01.10.2012 г. [3] и го
сударственным стандартом ДСТУ 7157:2010 «Ин
формация и документация. Электронные издания. 
Основные виды и выходные данные» [1, с. 2].

Единственный недостаток выбора такого фор
мата для мультимедийного учебника заключает
ся в необходимости использования для его созда
ния специализированного программного обеспече
ния (в частности, Adobe Acrobat). При этом для 
просмотра документов в формате PDF и интерак

Подводя итог проведённому выше анализу 
форматов для реализации мультимедийного учеб
ника, можно сделать в ы во д , что, несмотря на 
наличие у всех рассмотренных форматов своих 
преимуществ и недостатков, меньше всего недо
статков, а также больше всего преимуществ на
блюдается у форматов Prezi и PDF, однако слож
ность в формальном признании публикации учеб
ника в формате Prezi затрудняет его использова

тивной работы с ними на устройстве пользовате
ля программа Adobe Acrobat не требуется, так как 
средства просмотра PDF на сегодняшний день 
широко представлены в виде разнообразного бес
платного программного обеспечения (например, 
Adobe Reader), а также по умолчанию встроены 
в большинство популярных веб-браузеров.

Таким образом, этот формат можно использо
вать как для создания самостоятельного мульти
медийного учебника, так и для создания электрон
ного аналога печатного издания.

ние в официальной академической среде, поэто
му формат PDF представляет собой оптималь
ный выбор объекта-контейнера для реализации 
мультимедийного учебника.

П е с п е к т и в о й  исследования является прак
тическая реализация мультимедийных учебников 
в предложенных форматах для использования 
в учебном процессе.

Рисунок 5
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УДК 378.016:811.111

ЛЕКЦІЇ, ЯКІ НЕ «ЧИТАЮТЬ»

М.В. Рябих, канд. пед. наук (Харків)

У статті висвітлюються основні аспекти побудови лекції у світлі сучасних вимог. Розглядаються вимоги 
до лекції, компоненти лекції, їхнє наповнення та шляхи реалізації. У статті аналізується вітчизняний та закор
донний досвід проведення лекцій та дається його оцінка. Пропонуються способи підвищення ефективності 
методики реалізації компонентів лекції з акцентом на організаційні аспекти.

Ключові слова: вимоги до лекції, ефективність лекції, компоненти лекції, наповнення лекції, органі
заційні аспекти лекції.

Рябых Н.В. Лекции, которые не «читают». В статье освещаются основные аспекты построения лекции 
в свете современных требований. Рассматриваются требования к лекции, компоненты лекции, их наполнение 
и пути реализации. В статье анализируется отечественный и зарубежный опыт проведения лекций и дается 
его оценка. Предлагаются способы повышения эффективности методики реализации компонентов лекции 
с акцентом на организационные аспекты.

Ключевые слова: компоненты лекции, наполнение лекции, организационные аспекты лекции, требова
ния к лекции, эффективность лекции.

Ryabykh M.V. Lectures that are given. The article covers the main aspects of constructing lectures in the 
light of current requirements. We consider requirements for the lecture, lecture components, their content and 
ways of their implementation. The article analyzes the domestic and international experience of lecture delivering 
and looks into its value. Ways to improve the efficiency of methods of lecture components implementation with 
a focus on organizational aspects are offered.

Key words: lecture components, lecture content, lecture efficiency, organizational aspects of the lecture, 
requirements for lectures.

Існує низка визначень лекції як форми прове
дення навчальної роботи у аудиторії. Наприклад: 
«Лекція -  це прийом передачі інформації шляхом 
систематичного, послідовного викладення мате
ріалу з конкретної галузі науки і техніки, а також 
культури в усній формі». «Лекція -  це виклад на
вчального предмету з будь-якої теми в усній формі, 
а також занотовування цього усного викладу» [1]. 
«Лекція -  це основна форма проведення у вищому 
навчальному закладі занять, призначених для за
своєння теоретичного матеріалу» [2]. Існують різні 
підходи в інтерпретації поняття «лекція», але, 
на думку автора цієї статті, головним є не те, який 
матеріал, викладається у лекції, а як проводиться 
лекція, тобто підхід до її організації та власне реа
лізації у аудиторії. Важливим є також те, які цілі 
ставить лектор, та якими засобами він їх нама
гається досягти. Саме пошук шляхів досягнення

ефективності лекції обумовлює а к т у а л ь н іс т ь  цієї 
статті. М етою  статті є аналітичний огляд тради
ційних та нових підходів до організації лекції.

О б ’єкто м  дослідження, викладеного у статті, 
є лекція, як форма організації навчання у вищому 
навчальному закладі. П ред м етом  є розгляд оп
тимальної організації лекції на основі бачення цьо
го процесу як лекторами, так і слухачами лекцій.

М а те р іа л о м  дослідження є результати спос
тережень за процесом викладання лекцій та від
повіді студентів на запитання запропонованої 
їм анкети.

Підвищення ефективності навчання вимагає 
певної спільної діяльності викладача і студента, 
застосування різноманітних підходів, методів, 
прийомів та засобів, спрямованих на розв’язання 
навчальних завдань. Незважаючи на те, що деякі 
дослідження показують досить низьку ефектив-

© Рябих М.В., 2015

35



Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Іноземна філологія. -  2015. -  Вип. 82.

ність лекції, у наш час лекція залишається основ
ною формою проведення навчальних занять, при
значених для засвоєння теоретичного матеріалу 
у вищих навчальних закладах [3].

Нижче пропонуються питання анкети, відповіді 
на які, та їхня інтерпретація автором статті, дозво
лять проаналізувати поставлені запитання та дати 
відповіді на них.

АН КЕТА

ПИТАННЯ Дайте обґрунтування свого вибору 
або запропонуйте свій варіант

1. Який тип лекції, на ваш погляд, має бути 
основним у вищому навчальному закладі:

• тематична
• проблемна
• оглядова
•  ІН Ш И Й

2. Яка форма проведення лекції є найбільш 
ефективною?

Варіанти:
• Викладач читає (повільно) -  студенти 

записують
• Викладач читає -  студенти конспектують
• Викладач ставить та розв’язує наукові 

проблеми, спираючись на різні джерела
• Викладач у розв’язанні наукових проблем 

здебільшого спирається на свій власний досвід
3. Яку позицію в аудиторії має обрати лектор?
• Стояти за кафедрою
• Сидіти за столом
• Ходити по аудиторії

Дайте обґрунтування своєї відповіді

4. Як має реагувати викладач, коли студент 
запізнюється на лекцію?

• Не пускати в аудиторію (це заважає 
викладачу та іншим студентам)

• Впускати в аудиторію, але робити зауваження
• Не звертати на це увагу

Дайте обґрунтування своєї відповіді

5. Що, на ваш погляд, може утримати увагу 
студентів?

Запропонуйте своє рішення

6. Як реагувати лектору на порушення 
дисципліни в аудиторії (розмови між студентами, 
студенти роблять інші справи, і т.д.).

Запропонуйте своє рішення

7. Які якості лектора ви вважаєте головними?
• Авторитарність
• Ентузіазм
• Професіоналізм
• Здатність зацікавити

Визначте важливість цих якостей 
за п ’ятибальною шкалою (або додайте свої)

8. Чи змінилося Ваше враження від викладача 
від першого заняття (лекції) до кінця семестру 
(навчального) року? Чому?
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9. Чи бажали б Ви, щоб лекція перемежову
валася паузами (наприклад, деякими жартами, 
гумором з боку викладача?

Дайте обґрунтування своєї відповіді

10. За якими ознаками формується Ваше перше 
враження про викладача (лектора)?

• За зовнішніми даними (манера, тримати 
себе, представився студентам або ні, як  
зайшов у  аудиторію, чи є посмішка, інше

• По першій лекції (мова, емоційність, 
захопленість, переконаність, уміння 
викладати матеріал

• По характеру ставлення до студентів 
(вимогливий до студентів, слідкує за їх 
поведінкою на лекції, чи має з ними 
контакт, виявляє увагу до студентів, 
справедливість в оцінці їх поведінки).

• По виявленню ерудиції (інтелекту), по 
тому, чи читає лекцію по конспекту або 
без нього.

• По враженнях, які передаються про 
викладача, студентами старших курсів.

Інш е

Розмістіть відповіді у порядку важливості 
та надайте обґрунтування

Відповісти на запитання пропонувалося студен
там першого та третього курсів навчання. Перед
бачалося, що студенти першого курсу запропону
ють свої «свіжі» погляди на процес проведення 
лекцій та своє «поки що неупереджене» ставлен
ня. Студенти третього курсу, з одного боку, могли 
б дати більш «зрілі» відповіді, але, з іншого боку, 
на їхні погляди можуть впливати деякі суто «при- 
стосуванські» важелі, наприклад, що краще для 
отримання гарної оцінки (а не кращих знань). 
На деякі запитання анкети студенти мали дати гра
дуйовану відповідь в залежності від важливості 
цього аспекту для ефективного сприймання лек
ційної інформації.

Відповіді на перше питання були досить різно
бічними. Усі три варіанти відповідей були в при
близно однакових пропорціях. Студенти, які відда
ли перевагу оглядовій лекції, мотивували свою 
відповідь тим, що завдання викладача компетент
но надати студентові інформацію з предмету, 
а студент самостійно викаже свою зацікавленість 
тією або іншою проблемою. Прихильники тема
тичної лекції звертали увагу на необхідність скон

центрувати увагу на одній темі й розв’язувати її, 
хоча, на думку автора цієї статті, під тематичним 
розв’язанням також мався на увазі проблемний 
характер лекції. Респонденти, що обрали проблем
ну лекцію (або проблемну та тематичну), обґрун
товували свій вибір тим, що спільне з викладачем 
розв’язання проблеми дає змогу не тільки зрозумі
ти проблему, а ще й засвоїти способи її вирішення. 
Також відзначалося, що сама наявність проблеми 
зацікавлює, і в студента природно з ’являється мо
тивація до навчання. На думку автора, проблемна 
лекція має бути провідною формою у вищому 
навчальному закладі, тому що саме проблемна лек
ція спирається на логіку послідовно модельованих 
проблемних ситуацій шляхом постановки проблем
них запитань або пред’явлення проблемних зав
дань. Таким чином, на лекції проблемного харак
теру студенти стають співавторами у вирішенні 
проблемних завдань. Знання, засвоєні активно, кра
ще запам’ятовуються, є більш гнучкими й мають 
властивість переносу в інші ситуації. Вирішення 
проблемних завдань розвиває інтелект, підвищує 
мотивацію до предмету.
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Природно пов’язаним з першим є друге запитання 
щодо того, яка форма проведення лекції є більш 
доцільною. Більшість студентів обох курсів висло
вилися за розв’язання проблем викладачем, спира
ючись на різні джерела, мотивуючи таку відповідь 
тим, що у даному випадку охоплюється більше то
чок зору на питання, та їх краще зрозуміти.

Третина студентів позитивно ставиться до ситу
ації, коли викладач при викладанні матеріалу спи
рається на свій власний досвід, аргументуючи таку 
відповідь тим, що «такий підхід привертає увагу 
студентів, робить лекцію більш цікавою, а також 
сприяє легшому запам’ятовуванню нової інфор
мації». Проведений автором аналіз лекційних занять 
у деяких провідних університетах Сполучених Шта
тів дає можливість зробити висновок про те, що саме 
такий варіант проведення лекцій є домінуючим. 
Зацікавити студентів аналізом проблеми можна 
тільки продемонструвавши своє зацікавлення про
веденим аналізом цієї або спорідненої проблеми.

Якості викладача-лектора оцінювались за п ’яти
бальною шкалою і мали усереднено таку града
цію: професіоналізм -  5 балів, здатність зацікави
ти та ентузіазм -  4 бали, авторитарність -  3 бали. 
Крім того відзначалося, що здатність зацікавити 
студента своїм предметом є врай важливою. Ціка
вим є той факт, що досить багато студентів також 
відзначають важливість авторитарності лектора. 
Поясненням цього може бути те, що лектор, 
як правило, має велику аудиторію слухачів, і важ
ливо, щоб він міг її контролювати, тобто студенти 
розуміють це із свого досвіду.

Важливим, на думку автора, є запитання, як 
у студентів формується враження про лектора. 
Майже усі респонденти вибрали варіанти 2 та 4 
(див. анкету вище). Більш за все студенти зверта
ли увагу на те, як лектор читає лекцію (по кон
спекту або не використовуючи конспект). Прикла
ди відповідей: «Якщо лектор зайшов у  аудито
р ію  і миттєво ткнувся до свого конспекту і 
почав монотонно бубоніти, то все зрозуміло -  
не треба чекати кінця лекції». «Дуже вражає, 
коли лектор не прикований до конспекту або 
книжки, коли він вільно володіє матеріалом. 
Інф ормація сприймаєт ься зовсім  по-іншому. 
Інтелект -  це те, що студенти очікують від 
лектора. Такого лектора є бажання слухати,

відвідувати його пари».
Пов’язаним із попередніми є запитання № 5. 

На думку респондентів (80%) увагу студентів може 
утримати інформація з власного («життєвого») 
досвіду, також респонденти згадували про «викла
дання з почуттям гумору», використання техніч
них засобів, особливо відеоматеріалів. Запитання, 
чи варто викладачеві перемежовувати лекцію пау
зами (№ 9), використовуючи жарти і гумор, викли
кало неабияку зацікавленість респондентів. Усі без 
винятку продемонстрували позитивне ставлення 
до цього запитання, і більшість запропонували свої 
коментарі. Наприклад: «це зближує викладача 
та студента», «це невід’ємна частина будь-якого 
навчального процесу», «це робить лекцію не та
кою напруженою», «так, але інколи це відволікає».

Відповідаючи на запитання № 3, думки сту
дентів розділилися. На думку деяких, якщо лек
тор «розгулює по аудиторії», то у студентів може 
втрачатися концентрація. Інші, навпаки, стверджу
ють, що рух лектора утримує увагу студентів біль
шою мірою, ніж коли «він сидить або стоїть за ка
федрою». На думку автора, позиція лектора у ауди
торії має бути динамічною, що корелює з динамі
кою викладання матеріалу.

Запитання № 4 і 6 стосувалися забезпеченню 
лектором дисципліни у аудиторії. Більшість респон
дентів вважає, що лектор має обмежитись заува
женням студентам або не звертати увагу взагалі, 
інші (20%) схильні до забезпечення порядку 
в аудиторії, а також визначають важливість спро
можності лектора до цього. На думку автора, лек
тор має продумати спосіб реакції на можливі по
рушення дисципліни в залежності від конкретних 
умов проведення лекції (кількості студентів в ауди
торії, кількість лекцій у відповідному курсі, інші), 
тому що цей чинник є досить важливою складо
вою професіоналізму лектора.

Таким чином, можна виділити деякі висновки 
щодо поведінки викладача під час проведення лекції:
• Лекцію варто «давати», а не читати (відповід

но до англійського терміну Чо give a lecture, 
а не українського «читати» лекцію).

• Основною формою проведення лекції має бути 
проблемна, хоча інші форми можуть викорис
товуватись в залежності від кожного конкрет
ного завдання.

38



Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Іноземна філологія. -  2015. -  Вип. 82.

• У викладі матеріалу лекції викладач має спи
ратись на авторитетні наукові джерела, але ви
користання власного досвіду, виклад власних 
досліджень суттєво підвищує інтерес та моти
вацію студентів до сприймання інформації.

• Підтримання належної робочої атмосфери в 
аудиторії може досягатися різними способами, 
основними з яких можуть бути дисципліна, доб
розичливе ставлення до студентів, розуміння си
туацій, які виникають (наприклад, запізнення 
студентів на заняття), застосування гумору, 
цікавий початок лекції.

• Положення лектора у аудиторії не повинно бути 
статичним. Не слід увесь час сидіти за сто
лом, або стояти за кафедрою. Динаміка викла
ду матеріалу має супроводжуватися динамікою 
руху лектора.
Таким чином, професійна підготовка лектора 

разом з використанням деяких технік проведення 
лекції можуть забезпечити ефективність засвоєн
ня її змісту.

П е р с п е к т и в а  дослідження вбачається у по
дальшому пошуку ефективних засобів проведен
ня лекції.
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ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ 
ОСНОВИ РОЗРОБКИ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ 

УСНОГО ПЕРЕКЛАДУ З АРКУША

І. О. Сімкова, канд. пед. наук (Київ)

В статті проаналізовано загальнопсихологічні механізми діяльності (сприйняття, пам’ять, осмислення); 
специфічні механізми діяльності (увага, вірогіднісне прогнозування мовлення тощо); специфічні механіз
ми перекладу (переключення, перекодування тощо). Визначено, що процес усного перекладу з аркуша 
(УПА) складається з трьох основних фаз: сприйняття ТО, прийняття перекладацького рішення і оформлен
ня ТП. Розглянуто навички і вміння притаманні кожній фазі процесу УПА. До першої фазу процесу УПА, 
віднесено навички і вміння девербалізації, володіння широким полем зору під час читання ТО і вірогідніс- 
ного прогнозування під час смислового аналізу ТО; до другої -  навички і вміння переключення та навич
ки і вміння застосування перекладацьких трансформацій; третя фаза включає навички і вміння синхроні
зації операцій.

Ключові слова: методика навчання перекладу, специфічні механізми перекладу, усний переклад з аркуша.

Симкова И.О. Психолингвистические и психологические основы разработки методики обучения 
устному переводу с листа. В статье проанализированы общепсихологические механизмы деятельности 
(восприятие, память, осмысление); специфические механизмы деятельности (внимание, вероятностное про
гнозирование речи и т.д.); специфические механизмы перевода (переключение, перекодировка и т. д.). Опре
делено, что процесс устного перевода с листа состоит из трех основных фаз: восприятие текста оригинала, 
принятие переводческого решения и оформление текста перевода. Рассмотрены навыки и умения присущие 
каждой фазе процесса устного перевода с листа. К первой фазе процесса устного перевода с листа, отнесе
ны навыки и умения девербализации, владение широким полем зрения при чтении текста оригинала и веро
ятностного прогнозирования при смысловом анализе текста оригинала; ко второй -  навыки и умения пере
ключения и навыки и умения применения переводческих трансформаций; третья фаза включает навыки 
и умения синхронизации операций.

Ключевые слова: методика обучения переводу, специфические механизмы перевода, устный перевод 
с листа.

Simkova I. Psycholinguistic and psychological bases for sight translation training development. In the
article the general psychological mechanisms of activity (perception, memory, comprehension); specific mechanisms 
of activity (attention, probabilistic forecasting of speech, etc.); specific mechanisms of interpreting/translation 
(switching, conversion, etc.) are analyzed. It is determined that the sight translation process consists of three main 
phases: perception of the source text, translation decision making and performance of the target text. Skills and 
subskills inherent in every phase of the sight translation process are considered. The first phase of the sight 
translation process includes skills and subskills of deverbalization, possession of wide field of view during reading, 
and probabilistic forecasting during semantic analysis of the source text; the second phase includes skills and 
subskills of switching and translation transformations usage; the third phase involves skills and subskills of operations 
synchronization.

Keywords: interpreting/translation training methods, specific mechanisms of translation/interpreting, sight 
translation.
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Єдність свідомості і діяльності є один із про
відних методологічних принципів психології, 
що дозволяє розглядати діяльність як поєднання 
зовнішнього та внутрішнього [2, с.71]. В той час, 
як свідомість і психіка є внутрішньою характерис
тикою діяльності -  властивість діяльності протікати 
у формі поведінки, яку можна спостерігати ззовні, 
є характеристикою самої психіки [5, с. 45-47]. 
Таким чином, діяльність розуміється як система, 
всередині якої функціонує психіка [6 с. 43-52].

Стосовно процесу перекладу і перекладацької 
діяльності, психічні явищ а можна розглядати 
як складові своєрідних механізмів, що здійснюють 
планувальну і регулюючу функцію в дії [3 с. 81- 
88]. Тому, розгляд механізмів діяльності слід 
здійснювати з точки зору як системного, так і рівне- 
вого підходів. Останній ґрунтується на теорії ієрархії 
сфер та видів людської діяльності [9, с. 211-218] 
і передбачає ієрархічність та  багаторівневість 
організації індивіда і механізмів його соматичної 
та психічної діяльності [9, с. 128].

О б ’єк то м  дослідження є процес навчання 
усного перекладу з аркуша (УПА), а п р ед м ето м  
є визначення психолінгвістичних та психологічних 
основ розробки методики навчання УПА.

М ета  статті полягає в аналізі механізмів діяль
ності задіяних під час усного перекладу з аркуша, 
визначенні основних фаз процесу УПА і дослід
женні основних механізмів, що беруть участь 
у здійсненні УПА.

Ми підтримуємо думку більш ості авторів 
(Живова Ж.В., Касаткіна К.О., Міньяр-Бєлору- 
чев Р.К., Цвілінг М.Я., Ferreira A., Schwieter J.W.), 
що під час навчання перекладу основні зусилля по
винні бути спрямовані на вироблення і автомати
зацію комплексу навичок і вмінь, які вимагають 
від майбутніх перекладачів значної психологічної 
перебудови, таким чином передумовою створен
ня методики навчання будь-якого виду перекладу 
є дослідження психолінгвістичних та психологічних 
основ, що зумовлює а к т у а л ь н іс т ь  статті.

Спостереження за роботою перекладачів, ана
ліз досліджень в яких переклад розглядається 
з психологічної (Артемов В.А., Беляев Б.В., Берн
штейн Н.А., Чернова Г.В., Зимня І.О., Рубін- 
штейн С.Л., Miller G.A.) та психолінгвістичної то
чок зору (Анохіна С.П., Бассує-Вебб Л.К., Єрмоло-

вич В.І., Крінгс X., Міньяр-Белоручев Р.К., Халєє- 
ва 1.1., Черноватий Л.М., Ширяев А.Ф., Ferreira А., 
Hassan В.A., Schwieter J.W.) дають можливість 
говорити про існування особливих механізмів пе
рекладу.

Ряд авторів [3; 5; 6; 9; 12; 13] виділяють 
три рівні механізмів діяльності під час перекладу: 
1) загальнопсихологічні механізми: (сприйняття, 
пам’ять, осмислення) [5, с. 45-46; 13]; 2) специфічні 
механізми діяльності: рівнева регуляція діяльності, 
увага (перемикання, розподіл, зосередженість), 
механізми спрямовані на стеження за відхиленням 
від норми; вірогіднісне прогнозування мовлення, 
що сприймається (випереджальне відображення 
дійсності) [1; 6, с. 111]; 3) специфічні механізми 
перекладу: переключення, перекодування тощо 
[5, с. 45-57; 7; 12].

Цілком очевидним є той факт, що УПА являє 
собою складний психологічний процес, який 
здійснюється в складних умовах: коли перекладач 
отримує текст оригіналу (ТО), який він раніше 
не бачив або бачив лише безпосередньо перед 
здійсненням перекладу. Під час читання ТО 
він промовляє текст перекладу (ТП) так, як ніби 
він написаний мовою перекладу (МП). За таких 
умов, ми можемо спостерігати поєднання різних 
видів діяльності: читання, сприйняття тексту, прий
няття перекладацького рішення, говоріння. Таким 
чином, процес УПА складається з трьох основних 
фаз: 1) сприйняття ТО; 2) прийняття перекладаць
кого рішення; 3) оформлення ТП.

В дослідженні психолінгвістичних основ пере
кладу велике значення мають дані психології, 
оскільки психологічне вивчення перекладу спрямо
ване, насамперед, на вивчення перекладу як пси
хологічного процесу і механізмів, що лежать в ос
нові цього процесу.

Так, основними механізмами, що беруть участь 
у здійсненні УПА є механізми сприйняття ТО; 
механізми запам’ятовування; механізми переклю
чення з МО на МП; механізми оформлення пере
кладу; механізми синхронізації перекладацьких 
операцій. Далі, ми проаналізуємо їх відповідно 
до фаз здійснення процесу перекладу.

Повністю поділяючи точку зору І.О. Зимньої, 
ми припускаємо, що початковою стадією процесу 
УПА є зорове сприйняття інформації [7] .
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Як відомо, сприйняття будь-якого мовного по
відомлення являє собою складний психологічний 
процес безпосереднього цілісного відображення 
предметів і явищ навколишньої дійсності, опосе
редкованих мовою зв’язків і відносин, пізніше ви
ражених в мовленнєвому повідомленні [5, с. 50].

Фахівці [4; 12; 13] в галузі психолінгвістики 
виділяють такі особливості процесу сприйняття: 
осмисленість сприйняття; дискретність процесу 
сприйняття, апперцепція; обумовленість сприйняття 
минулим досвідом особи; випереджаючий харак
тер сприйняття.

Особливістю мовленнєвого сприйняття є чітке 
і ясне утримання в свідомості слухачів/чита- 
чів інформації, що подається на початку і в кінці 
повідомлення, що є відображенням відомого в пси
хології закону першого і останнього місця, або фак
тора краю [3]. Цей факт вимагає використання 
навичок і вмінь сегментації тексту оригіналу 
і виділення значеннєвих опорних пунктів повідом
лення [9].

В якості специфічних механізмів процесу УПА 
визначаються: механізм рівнів управління діяль
ністю, механізм уваги; механізм випереджально
го відображення дійсності [4; 5; 6; 7; 12].

Відповідно до концепції «включення» (Кри
лов А.А., Зимня І.О.), схема переробки інформації 
особою може бути представлена у вигляді пірамі
ди, розчленованої горизонтальними площинами -  
рівнями прийняття рішення. При цьому кількість 
каналів обробки інформації на кожному рівні різна. 
На вершині піраміди передбачається функціону
вання одного каналу обробки інформації. Це -  
прийняття рішення шляхом мислення [7, с. 59-61].

Другий рівень -  рівень наочного мислення, 
він має три або чотири канали обробки інформації. 
Третій рівень -  рівень вироблення операційних 
навичок, на якому одночасно може бути задіяна 
велика кількість каналів. Четвертий рівень забез
печує перетворення інформації в умовно-рефлек
торну діяльність. Число каналів обробки інформа
ції і ступінь автономності тут значно вища, ніж 
на інших рівнях.

Під час інформаційної взаємодії перших трьох 
рівнів каналів обробки інформації спостерігається 
тенденція до звільнення першого та другого рів
нів від обробки очікуваних, відомих з минулого

сигналів, передача і відпрацювання на третьому 
рівні. В результаті забезпечується висока готовність 
вищих каналів до обробки нових незвичайних сиг
налів, а також до творчого пошуку оптимального 
вирішення завдань поточної діяльності [7, с. 63].

Так, процес УПА здійснюється на основі вклю
чення нової дії в контекст вже впорядкованої діяль
ності спочатку на вищому, усвідомленому рівні, 
а після сформованості навичок, передається на 
нижченаведені, підлеглі рівні [7].

Ми припускаємо, що переробка головної інфор
мації і прийняття перекладацьких рішень здій
снюється на вищому рівні, в той час як переробка 
передбачуваної інформації передається на нижні 
рівні і не вимагає спрямованого контролю свідо
мості. При об’єднанні двох самостійних видів діяль
ності (під час УПА -  читання і говоріння) відбу
вається одночасне «завантаження» верхнього 
рівня системи двома потоками інформації, з якими 
важко впоратися, і мозок починає працювати 
за принципом випадкового підключення, значно 
знижуючи ефективність суміщення.

Механізми сприйняття ТО поєднані із першою 
фазою перекладу. Друга фаза буде ґрунтуватися 
на механізмах переключення з МО на МП. Фаза 
оформлення базується, відповідно, на механізмах 
оформлення перекладу. В УПА механізм синхро
нізації перекладацьких операцій представлений 
як синхронізація читання про себе ТО і промов
ляння вголос ТП. Механізм запам’ятовування буде 
брати участь у здійсненні другої фази перекладу, 
як складова механізму довготривалої пам’яті і опе
ративної пам’яті під час першої фази.

Як згадувалося вище, фазою сприйняття ТО під 
час УПА є читання про себе, метою якого -  вилу
чення інформації, що міститься в ТО. Відповідно 
до різновидів читання, під час УПА використо
вується інформативне читання. Будь-який вид чи
тання має дві характеристики: зовнішню і внутріш
ню. Зовнішньою характеристикою читання є тех
ніка читання, внутрішньої -  смислове розуміння 
прочитаного. Якість виконання першої фази УПА, 
все одно як другої або третьої, прямим чином буде 
впливати на якість виконання всього процесу УПА. 
Тому для успішної реалізації першої фази необхід
но володіти гарно розвиненими навичками і вміння
ми техніки читання і смислового аналізу ТО.
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Техніка читання -  механізми зорового декоду
вання оптичних сигналів [8], яке відбувається під 
час фіксації очей. Згідно з даними досліджень, під 
час читання особа здійснює 4-5 фіксацій на рядок. 
Чим швидше протікає цей процес, тим вищою вва
жається техніка читання, при цьому відбувається 
декодування як частин слів (незнайомі або мало
знайомі слова), так і цілих слів (добре знайомі сло
ва особа впізнає миттєво). Для техніки читання 
характерні два процеси: ідентифікація зорового 
образу і внутрішня артикуляція. Остання уповіль
нює процес декодування і негативно впливає на 
техніку читання. Численні фіксації очей на одній 
строчці, також, чинять негативний вплив, оскільки 
чим менше фіксацій, тим вище техніка читання [8].

Два принципових недоліки, які впливають на 
техніку читання -  наявність внутрішньої артику
ляції і вузьке поле зору (ділянка ТО, яка чітко сприй
мається під час однієї фіксації погляду). Чим шир
ше поле зору, тим більше інформації сприймається 
під час кожної зупинки очей і тим менше зупинок 
в ТО необхідно. Це означає, що для досягнення 
високої техніки читання необхідно розширити поле 
зору і усунути внутрішню артикуляцію, тобто звіль
нити інформацію від мовлення [8; 9]. За відсутність 
внутрішнього промовляння під час сприйняття ТО 
відповідають навички і вмінням девербалізації. 
Чим ширше поле зору під час читання, тим менше 
можливості для внутрішнього промовляння ТО.

Сформовані вміння девербалізації необхідні, 
також, підчас синхронного здійснення процесів 
сприйняття ТО та оформлення ТП, оскільки внут
рішнє промовляння під час сприйняття ТО виклю
чає промовляння ТП, який має зовсім іншу арти
куляцію. Володіння розширеним полем зору під час 
читання дозволить майбутнім перекладачам, у разі 
необхідності, повернутися назад до ТО. Така 
необхідність може виникнути під час невірного 
смислового аналізу ТО. Отже, провідними в У ПА 
під час читання ТО будуть навичками і вміннями 
девербалізації, володіння якими, передбачає 
наявність широкого поля зору і дозволяє здійсню
вати механізм синхронізації сприйняття ТО і оформ
лення ТП.

Друга характеристика читання -  смислове ро
зуміння ТО. На думку дослідників (Арана Л., Зим- 
ня І.О., Чернов Г.В., Ейгер Г.В., Юхт В.Л.) якість

сприйняття залежить від попереднього досвіду 
реципієнта. Це означає, що процес сприйняття ґрун
тується насамперед на механізмах пам’яті.

Однак, часто, нам вдається зрозуміти те, 
що викладено в тексті раніше, ніж ми його прочи
таємо. Таким чином, в дію вступає механізм віро- 
гіднісного прогнозування [7], який є другим необ
хідним інструментом сприйняття. Він характери
зується процесом співвіднесення висунутої гіпотези 
з реально існуючим стимулом. В процесі знаход
ження зорового стимулу в дію вступає механізм 
підтвердження або відхилення висунутої гіпотези, 
далі відбувається її уточнення [7; 11].

Вірогіднісне прогнозування може спрацювати 
на всіх рівнях мовлення: на рівні складу, слова, син
тагми, висловлювання і повідомлення [11].

Саме поняття вірогіднісного прогнозування 
не є однозначним. Воно включає і розподіл прогно
зування під час смислового сприйняття мовлення, 
і попереджуючий синтез під час мовлення. При цьо
му випередження мовлення може відбуватися 
відносно артикуляційної стереотипності, лінгвістич
них та смислових обставин, а вірогіднісний прогноз 
може здійснюватися на рівні змісту і конкретної 
реалізації смислових зв’язків [7].

Смислове сприйняття мовлення відбувається 
із використанням «опорних пунктів», в процесі 
значеннєвого сприйняття механізм підтвердження 
висунутої мозком гіпотези спрацьовує раніше 
механізму послідовного звірення фізичних харак
теристик стимулу з релевантними йому ознаками 
еталонного зразка [7; 9; 11].

Рівень сформованості навичок і вмінь вірогідніс
ного прогнозування під час УПА має велике зна
чення, оскільки, в умовах дефіциту часу, виділення 
основного змісту висловлювання є вкрай важливим. 
Ми можемо простежити залежність рівня ефектив
ності вірогіднісного прогнозування від ступеня 
обізнаності в галузі, в межах якої здійснюється УПА. 
Таким чином, ступінь знайомства з основними мов
ностилістичними і прагматичними характеристика
ми ТО відповідної галузі збільшує рівень успішного 
вірогіднісного прогнозування, позитивно впливаючи 
на весь процес здійснення перекладу.

Отже, під час першої фази процесу УПА, 
ми можемо виокремити навички і вміння девер
балізації, володіння широким полем зору під час

43



Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Іноземна філологія. -  2015. -  Вип. 82.

читання ТО і вірогіднісного прогнозування під час 
смислового аналізу ТО.

Перейдемо до розгляду другої фази, яка поля
гає у прийнятті перекладацького рішення.

Під перекладацьким рішенням ми розуміємо 
вибір синонімічної заміни (як правило, в МП) для 
одиниці ТО. Так, в довготривалій пам’яті перекла
дача повинен існувати певний набір лексичних 
та граматичних засобів, з яких можна обирати. Сам 
вибір може здійснюватися двома способами: зна
ковим або смисловим. Якісне виконання У ПА 
характеризується обмеженими часовими рамки 
та синхронізацією процесу сприйняття ТО і оформ
лення ТП. Тому, основним способом УПА може 
вважатися знаковий спосіб, який працює за умови 
сформованості навичок і вмінь переключення, і за
стосування перекладацьких трансформацій.

Формування і розвиток навичок і вмінь пере
ключення ґрунтується на вивченні та закладанні 
в довготривала пам’ять лексичних та граматич
них еквівалентів. Науково-технічні тексти, в пер
шу чергу, характеризуються, наявністю термінів, 
які утворюють організовану систему двосторонніх 
понять, під якими розуміються поняття, що асоці
юються з лексемами двох мов, наприклад, україн
ської і англійської. Під час дії механізму переклю
чення еквівалент обирається залежно від мови ТО, 
але тільки за умови наявності стійких асоціацій 
з поняттям. Тому, навички і вміння переключення 
можуть працювати лише при наявності єдиної сис
теми двосторонніх понять.

У створенні такої системи велику роль відігра
ють механізми запам ’ятовування, які повинні 
забезпечити зберігання цієї системи на рівні від
творення.

Механізм переключення функціонує за тематич
ним принципом, шляхом об’єднання аналогічних 
семантичних підсистем двох мов в одну загальну 
систему. Ефективність функціонування навичок 
і умінь переключення залежить від рівня відпра
цьованих зв’язків між двома мовами. При цьому, 
можливість встановлення міцних знакових зв’язків 
залежить від характеру мовних засобів.

Очевидно, що механізм переключення наявний 
у всіх видах перекладу, але найбільш важливий 
він для різних видів усного перекладу, де обмежен
ня в часі накладає особливі обмеження на можли

вості перекладача і вимагає добре відрегульова
них автоматизмів міжмовних замін.

Сформовані навички і вміння переключення за
безпечують прийняття безпомилкового перекла
дацького рішення для лексичних одиниць, які по
значають лише одне поняття. До таких лексичних 
одиниць ми можемо віднести терміни. Вся термі- 
носистема мови науково-технічної сфери може бути 
розбита на певну кількість семантичних полів, 
які обслуговують різні галузі науково-технічної 
сфери, наприклад, нанотехнології, комп’ютерних 
технології тощо. Ці семантичні поля, в свою чергу, 
складаються з вужчих семантичних полів. Наприк
лад, в галузі нанотехнологій це може бути -  нано- 
медицина, наноелектроніка, нанофотоніка тощо. 
Навичка переключення, вироблена на рівні тільки 
одного семантичного поля, не здатна забезпечити 
переклад лексичних одиниць, що належать до іншо
го семантичного поля. Тому, її потрібно формува
ти для кожного семантичного поля окремо. Вибір 
семантичних полів, на основі яких буде здійснюва
тися формування навичок і умінь переключення 
може бути різним і залежить від завдань, які став
ляться під час навчання УПА.

Однак, під час УПА науково-технічних текстів 
зустрічаються однозначні лексичні одиниці, які 
не відносяться до термінологічних систем, так 
звані прецизійні лексичні одиниці. Наприклад, власні 
назви, абревіатури, акроніми тощо, зазвичай, вони 
не викликають конкретних асоціацій і можуть ви
кликати труднощі під час УПА [9]. Тому, чим 
більше знань отримають майбутні перекладачі 
про відносити понять всередині певної системи, 
чим міцнішими будуть асоціації двох лексем з цим 
поняттям, тим кращим буде рівень володіння на
вичками і вміннями переключення.

В ситуаціях, коли під час УПА, майбутні пере
кладачі не зможуть відшукати прямі еквіваленти 
лексичних одиниць, їм знадобляться навички 
і вміння застосування перекладацьких трансфор
мацій. Під трансформацією розуміється заміна 
формальних (лексичні/граматичні трансформа
ції) або семантичних (семантичні трансформації) 
компонентів ТО задля збереження інформації 
ТО [9].

Роблячи висновок про другу фазу здійснення 
УПА, виділяємо навички і вміння переключення
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та навички і вміння застосування перекладацьких 
трансформацій.

Третя фаза УПА -  усне оформлення ТП. На 
перший погляд, воно (оформлення) не відрізняєть
ся від говоріння, але ускладнюється тим, що здій
снюється паралельно з процесом сприйняття ТО, 
що вимагає сформованості навичок і вмінь син
хронізації двох операцій: читання і говоріння.

Під час УПА перекладач повинен прочитати 
перше речення, зрозуміти його і здійснити пере
клад без тривалих пауз в процесі оформлення ТП. 
Цього можна досягти лише, якщо під час промов
ляння вголос перш ої ф рази ТО, перекладач 
здійснює сприйняття другої тощо. Чим більше часу 
є у перекладача для сприйняття ТО, тим якісніше 
він здійснює цю операцію. Час він може виграти 
за рахунок темпу промовляння перекладу поперед
ньої фрази. Темп говоріння не повинен бути штуч
но повільним. Він повинен відповідати загальному 
помірному темпу мовлення МП, який, на думку дос
лідників [9; 13], становить для європейських 
мов 100 -  120 слів за хвилину. Отже, швидкість 
говоріння перекладача повинна регулюватися ним 
залежно від швидкості сприйняття ТО.

Окрім темпу мовлення, високий рівень навичок 
і вмінь синхронізації забезпечує достатній обсяг 
оперативної пам’яті, який забезпечує запам’ято
вування інформації для перекладу.

Читаючи речення, перекладач повинен запам’я
товувати не слова, з яких створено речення, а інфор
мацію, що міститься в ньому. Промовляючи фра
зу ТО, перекладач здійснює перекодування сприй
нятої ним інформації. Потім вона поділяється на 
окремі відрізки, які зберігаються в пам’яті. Нау
ковці говорять про можливість розширення об’єму 
пам’яті шляхом побудови все більших і більшіх 
відрізків, що містять більше інформації, ніж попе
редні [14]. Це означає, що всю інформацію, що міс
титься в реченні ТО можна представити у вигляді 
відрізків, число яких повинно відповідати обсягу 
оперативної пам’яті. Відрізки інформації, які опе
ративна пам’ять може зберегти, виконують для 
перекладача роль опорних пунктами в процесі 
оформлення ТП і передають основне смислове зна
чення речення. Під виділенням значеннєвих опор
них пунктів повідомлення розуміється виділення 
ключових слів, що дозволяє перекладачу раціональ

но використовувати механізм роботи оперативної 
пам’яті.

Забезпечення виділення значеннєвих опорних 
пунктів повідомлення неможливе без використан
ня механізму уваги, так само як і говоріння, під 
час якого перекладач постійно контролює адек
ватність того, що він говорить і того, що потрібно 
сказати. Тому, майбутніх перекладачів слід вчити 
розподіляти увагу таким чином, щоб вона працю
вала у двох напрямках: сприйняття і говоріння. Під 
час сприйняття ТО увага перекладача спрямова
на на зміст повідомлення. Коли перекладач читає 
перший раз увага спрямована на загальний зміст, 
на окремі деталі увага спрямовується під час дру
гого читання ТО. Першочергово увага спрямо
вується на важливі для розуміння ЛО, незрозумілі 
або нові ЛО, неологізми і надмірно довгі ЛО.

Для УПА характерною є концентрація уваги 
на домінуючих аспектах і, в той же час, можливість 
в будь-який момент перенести центр уваги на фо
нові явища. Релевантними і найбільш важливими, 
є такі властивості уваги, як переключення і роз
поділ уваги, тому що їх використання забезпечує 
можливість майже одночасного виконання дії чи
тання ТО і промовляння ТП.

Таким чином, ми розглянули психолінгвістичні 
і психологічні основи розробки методики навчання 
УПА, визначили основні фази з яких складається 
процес УПА, виділили і проаналізували основні ме
ханізмами, що беруть участь у здійсненні УПА. 
П е р с п е к ти в и  подальших досліджень полягають 
у створенні системи вправ для навчання УПА, 
виконання яких забезпечить розвиток і формуван
ня у майбутніх перекладачів розглянутих вище 
механізмів, що беруть учать у здійсненні усного 
перекладу з аркуша.
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ОБУЧЕНИЕ СТЭДЕНТОВ-ЭКОНОМИСТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ  

В РАМКАХ CASE STUDY

Артеменко Л.А., П олина В. С. (Харьков)

Статья рассматривает характеристики метода Case-study в ESP в условиях бизнес-образования в Украине. 
Будучи интерактивным и ситуативным методом, Case-study наиболее соответствует квалификационным 
навыкам и умениям будущего экономиста, развивает не только языковые, но и профессиональные навыки, 
содействует формированию личностных свойств студента. Case-study -  практически-проблемный метод, 
сочетающий элементы мысленного экспериментирования, метода классификаций, «мозговой атаки» и мето
да моделирования ситуаций. Его использование изменяет баланс ролей преподавателя и студента, способ
ствует демократизации образования.

Ключевые слова: бизнес-образование, демократизация, интерактивный, метод Case-study, практически- 
проблемный, ESP.

Артеменко Л.А., Поліна В.С. Н авчання студентів-економістів професійному іншомовному спілку
ванню в рамках Case study. Стаття розглядає характеристики методу Case-study в ESP в умовах бізнес- 
освіти в Україні. Будучи інтерактивним і ситуативним методом, Case-study найбільш відповідає кваліфікацій
ним навичкам і вмінням майбутнього економіста, розвиває не тільки мовні, а й професійні навички, сприяє 
формуванню особистісних властивостей студента. Case-study -  це практично-проблемний метод, що по
єднує елементи уявного експериментування, методу класифікацій, «мозкової атаки» і методу моделювання 
ситуацій. Його використання змінює баланс ролей викладача та студента, сприяє демократизації освіти.

Ключові слова: бізнес-освіта, демократизація, інтерактивний, метод Case-study, практично-проблемний, 
ESP.

Artemenko L.A., Polina V.S. Teaching professional foreign language communication to economics 
students in the framework of Case study. The article examines the characteristics of the method of Case-study 
in terms of the ESP in business education in Ukraine. Being an interactive and situational method, Case-study 
satisfies most the task of developing qualifying skills and abilities of the future economist, developing not only 
language, but also professional skills, contributes to the development of personal qualities of the student. Case- 
study is a practical and problematic approach, combining the elements of the thought experiment, the method of 
classification, “brainstorming” method and the method of creating situations. Its use changes the balance of 
teachers and students’ roles, contributes to the democratization of education.

Key words: business education, Case-study method, democratization, ESP, interactive, practical and problematic

Вступление Украины в европейское общеобра
зовательное пространство способствует повыше
нию значимости учебной дисциплины «Иностран
ный язык» в образовательной системе неязыко
вых вузов. Общей целью такого образования, 
известного как ESP, является подготовка высоко
квалифицированного специалиста со знаниями, уме
ниями и навыками, которые обеспечат ему конку
рентоспособность на рынке труда, однако для биз

нес-образования менеджеров и предпринимателей 
важно не только умение определиться на рынке 
своего собственного труда, пройдя через специ
фическую, по сравнению с работниками других 
профессий, конкуренцию, но и завоевание некото
рого рыночного сегмента для осуществления про
изводственной, организационно-управленчес
кой, финансово-экономической и коммерческой 
деятельности.
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Ц ель данной статьи -  выявить специфику Case 
study как эффективного метода обучения студен- 
тов-экономистов профессиональному иноязычно
му общению. О б ъ ек то м  рассмотрения служит 
метод Case study, а п р е д м е то м  анализа явля
ются характеристики этого метода применитель
но к ESP экономической направленности, выделя
емые по данным обучения студентов факультетов 
«Бизнес-управление» и «Социальный менедж
мент» в Харьковском гуманитарном университе
те «Народная украинская академия» [1]. З а д ач а  
статьи -  раскрыть важность метода Case study 
как образа мышления преподавателя, позволяю
щего по-новому думать и действовать, обновить 
свой творческий потенциал, обеспечить демокра
тизацию и модернизацию учебного процесса, рас
крепощение преподавателей, формирование у них 
прогрессивного стиля мышления, этики и мотива
ции педагогической деятельности.

А к т у а л ь н о с т ь  нашего исследования -  в по
иске и разработке способов повышения эффектив
ности образовательного процесса, активизации 
познавательной деятельности студентов, внедре
ния в учебный процесс эффективных методичес
ких технологий, совершенствования методов обу
чения путем развития интерактивных методов обу
чения и гуманизации образования, что предпола
гает учет потребностей студентов и развитие 
их творческого потенциала.

Использование Case study в работе со студен
тами экономических специальностей требует учета 
специфики их будущей профессиональной деятель
ности, которая имеет ситуационный характер, 
т.е. определяется ситуациями, которые формиру
ются и развиваются на рынке капитала, труда, 
товаров и услуг. Особенность этих ситуаций -  
не только в изменчивости под воздействием ры
ночной конъюнктуры, но и в их полиструктурнос
ти и полифункциональности. Не менее важно 
для будущего предпринимателя получить не толь
ко знания, но и выработать систему ценностей: 
конечной целью бизнес-образования считают 
трансформацию знаний в систему ценностей, 
вы работку необходимого отнош ения к миру 
и способа поведения в изменчивой среде, кото
рая развивается в направлении глобализации [8].

Другой особенностью деятельности предпри

нимателя и менеджера является высокая актив
ность их образа жизни. Наиболее успешные пред
приниматели -  это суперактивные люди, которые 
отличаются не только высокой скоростью дело
вой жизни, но и ведением её на нескольких эта
жах, в нескольких системах, по нескольким векто
рам, что увеличивает роль таких методов обуче
ния, которые приводят к ментальным переменам, 
активизируют жизнедеятельность обучаемых, 
повышают её эффективность [6]. Конечно же, 
это невозможно достигнуть традиционными мето
дами обучения, которые пока доминируют в укра
инском бизнес-образовании.

Определяя конечную цель обучения -  форми
рование у обучаемых способности и готовности 
к межкультурному профессиональному общению, 
Закон Украины «Про вищу освіту» в статье 10 под
черкивает необходимость достижения обучаемы
ми коммуникативной достаточности, умения со
относить языковые средства с конкретными це
лями, ситуациями, условиями и задачами речево
го общения. С учетом всего сказанного, можно 
уточнить основные задачи ESP как неотъемлемой 
части в системе бизнес-образования, которые за
ключаются в следующем:

• обретение студентами знаний ESP в комп
лексе профессиональных знаний;

• подготовка энергичных специалистов, ори
ентированных на успех;

• поощрение конструктивного и критического 
мышления;

• ознакомление обучаемых с практической 
деятельностью предприятий;

• получение студентами практических навы
ков (принятие решений, наблюдение, анализа 
ситуаций) и развитие способностей (лидерских, 
коммуникационных), которые потребуются им 
в дальнейшей карьере;

• наращивание и активизация человеческого, 
интеллектуального и социального капиталов;

• формирование системы профессиональных, 
общечеловеческих, моральных, культурных и иных 
ценностей.

Формат Case study удовлетворяет требовани
ям интерактивного образования и коммуникатив
но-ориентированного обучения студентов экономи
ческих специальностей. Суть интерактивного обу
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чения состоит в том, что учебный процесе орга
низован таким образом, что практически все обу
чающиеся оказываются вовлеченными в процесс 
познания, имеют возможность понимать и рефлек
сировать по поводу того, что они знают и думают. 
Совместная деятельность студентов означает, что 
они вносят свой индивидуальный вклад, идет об
мен знаниями, идеями, способами деятельности. 
Студент становится полноправным участником 
процесса восприятия. Преподаватель не дает го
товых знаний, но побуждает обучаемых к само
стоятельному поиску [2].

Метод Case study предполагает формирование 
основных взаимосвязанных компонентов: лингви
стической компетенции, которая проявляется 
в правильном распознавании и употреблении форм 
иностранного языка; прагматической (речевой), 
определяющей умение выбрать языковые сред
ства, адекватные ситуации и предполагающей вла
дение на определенном уровне иноязычными 
речевыми умениями в разных видах речевой дея
тельности; социокультурной компетенции, позволя
ющей организовать общение с учетом правил, 
норм и традиций вербального и невербального по
ведения, принятых в стране изучаемого языка.

Метод Case study открывает возможности уче
та в организации иноязычного общения на занятии 
практически всех выделенных Дж. Хармером вза
имосвязанных сторон речевого взаимодействия:

1) коммуникативной, состоящую в обмене ин
формацией между индивидами;

2) интерактивной, заключающуюся в организа
ции практического взаимодействия между обуча
ющимися;

3) перцептивной, представляющую собой про
цесс восприятия партнерами друг друга и уста
новление взаимопонимания на этой основе [10].

Case study -  метод анализа ситуаций, суть ко
торого в том, что студентам предлагают осмыс
лить реальную жизненную ситуацию, в наиболь
шей степени соответствует ситуативной направ
ленности будущей профессиональной деятельнос
ти студента-экономиста. Описание ситуации в Case 
study одновременно отражает не только какую- 
либо практическую проблему, но и актуализирует 
определенный комплекс знаний, который необхо
димо усвоить при разрешении данной проблемы.

При этом сама проблема не имеет однозначных 
решений.

С одной стороны, будучи интерактивным ме
тодом обучения, Case study завоевывает позитив
ное отношение со стороны студентов, которые ви
дят в нем игру, обеспечивающую освоение теоре
тических положений и овладение практическим 
использованием материала. С другой стороны, 
анализ ситуаций довольно сильно воздействует 
на профессионализацию студентов, способствует 
их взрослению, формирует интерес и позитивную 
мотивацию по отношению к учебе.

С нашей точки зрения, наиболее эффектив
ная реализация ESP с помощью интерактивных 
методов обучения возможна методом Case-study. 
Интерактивное обучение -  это обучение, погружен
ное в общение, оно сохраняет конечную цель 
и основное содержание предмета, но видоизменя
ет формы и приемы ведения занятия.

Кейс представляет собой некоторую ролевую 
систему. Под ролью понимают совокупность тре
бований, предъявляемых к лицам, занимающим 
определенные социальные позиции. Высокая кон
центрация ролей в кейсе приводит к превращению 
кейс-метода в его ролевую форму -  игровой 
метод обучения, сочетающий в себе игру с тон
кой технологией интеллектуального развития 
и тотальной системой контроля. Действия в кейсе 
либо даются в описании, и тогда требуется их 
осмыслить (последствия, эффективность), либо они 
должны быть предложены в качестве способа раз
решения проблемы, например:

Re: Marketing meeting tomorrow.
Billie, Mick,
I ’ve attached the latest figures and customer- 

feedback summary, which seem to confirm what we 
discussed last time. Restaurant sales are holding up 
but, as expected, our takeout, and delivery revenues 
are down again this month.

I f  we want to defend our market share against 
Pizza Hut and the other international majors, and 
attract new franchisees, we desperately need to 
relaunch our product.

So here’s the agenda fo r  the meeting:
1. a new, more exciting range o f  pizzas
2. new promotional ideas
3. a new or updated logo and color scheme
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4. a new box fo r  takeout and delivery
Looking forw ard to hearing your ideas on all 

these points tomorrow.
Jack Jr.
President & CEO (9)
Предложенный кейс создает практическую, 

«действующую» модель ситуации. При этом учеб
ное назначение такого кейса может сводиться 
к тренингу обучаемых, закреплению знаний, уме
ний и навыков поведения (принятия решений) 
в данной ситуации. Сопровождающие его графики 
делают кейс максимально наглядными и деталь
ными. Хотя главный смысл работы с кейсом сво
дится к познанию жизни и обретению способнос
ти к оптимальной деятельности, на занятиях ESP 
он может не отражать абсолютно реальную ситу
ацию, ей достаточно иметь типовой характер.

Нельзя недооценивать значение материала. 
Исходя из нашего опыта, наиболее насыщенное 
и интересное обсуждение кейсов о деятельности 
разных компаний происходит тогда, когда компа
ния и ее продукция имеют личностное значение 
для студентов, как в случае с компанией пиццы, 
ведь в Украине большинство молодых людей по
стоянно пользуется услугами продаж, реже -  рес
торанов (takeout, restaurant), а широко распрост
раненная на Западе система доставки пиццы 
{delivery) у нас практически не развита.

Статистические материалы, расположенные 
непосредственно после текста, придают кейсу на
учность и достоверность. При этом они могут 
выступать в качестве материала для повторения 
англоязычного описания графиков и таблиц. При 
использовании таких материалов студенту необ
ходимо ответить на вопросы: «Какую роль игра
ют эти материалы в характеристике ситуации?», 
«Что в самих материалах непосредственно харак
теризует ситуацию?», «Как рассчитываются или 
выделяются эти характеристики?» и т.д.

В аудитории работа над кейсом включает сле
дующие этапы:

- индивидуальная работа над ситуацией, ана
лиз и выявление проблемы, установление причин 
ее возникновения, систематизация фактов в виде 
составления таблиц, списков и т.д., принятие ре
шения по устранению проблемы;

- работа в группах по обсуждению фактов

и мнений, сложившихся в ходе индивидуальных 
исследований, критический анализ предлагаемых 
решений, оценка альтернатив, выявление наиболее 
рационального из них с убедительным аргументи
рованием;

- индивидуальная работа над отчетом о проде
ланном исследовании в рамках предложенной 
ситуации, фиксирование итогов со ссылкой на ар
гументы. Презентация в устной форме о резуль
татах Case Study -  публичное выступление или 
письменный отчет -  непубличное выступление [7].

В поисках материала для кейсов сегодня целе
сообразно обращаться к сети Интернет с ее ре
сурсами. Возникает вопрос о том, можно ли ис
пользовать вымышленные данные при построении 
кейсов? Ответ на этот вопрос неоднозначен, од
нако искажение фактов, безусловно, недопустимо.

В целом метод Case-study опирается на сово
купность дидактических принципов [4]:

1) индивидуальный подход к каждому студен
ту, учёт его потребностей и стиля обучения, что 
предполагает сбор максимума информации о сту
дентах еще до занятий;

2) максимальное предоставление свободы 
в обучении (возможность выбора преподавателя, 
дисциплин, формы обучения, типа задач и способа 
их выполнения);

3) обеспечение студентов достаточным коли
чеством наглядных материалов, которые касают
ся задач (статьи в печати, видео-, аудиокассеты 
и CD-диски, продукция компаний, деятельность 
которых анализируется);

4) не загружать студента большим объемом 
теоретического материала, концентрироваться 
лишь на основных положениях;

5) обеспечение доступности преподавателя 
для студента, который должен иметь возможность 
в любое время обратиться к нему;

6) формирование у студентов навыков само- 
менеджмента, умения работать с информацией;

7) акцентирование внимания на развитии силь
ных сторон студента.

Метод Case-study выступает и специфическим 
практическим методом организации учебного про
цесса, методом дискуссий с точки зрения стиму
лирования и мотивации учебного процесса, а так
же методом лабораторно-практического контро-
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ля и самоконтроля. Он совмещает в себе многие 
виды наглядности, в том числе мультимедийность. 
Case-study можно представить в методологичес
ком контексте как сложную систему, в которую 
интегрированы другие, более простые методы по
знания. В него входят моделирование, системный 
анализ, проблемный метод, мысленный экспери
мент, методы описания, классификации, игровые 
методы. Однако его главное достоинство в том, 
что это практически-проблемный метод, сочета
ющий элементы мысленного экспериментирования, 
метода классификаций, «мозговой атаки» и мето
да моделирования.

Под мысленным экспериментом понимается 
специфическая разновидность эксперимента, ко
торая оперирует не реальными объектами, а неко
торыми мысленными конструктами этих объектов. 
Мысленное экспериментирование позволяет про
верять гипотезы о факторах, определяющих ситу
ацию, о важнейших или второстепенных аспектах 
проблем, об эффективности предлагаемых реше
ний и т.д. Методы описания предполагают форми
рование некоторой системы фактов, которые ха
рактеризуют ситуацию [3; 5].

Сказанное свидетельствует, что педагогичес
кий потенциал Case-study больше, чем у традици
онных методов обучения. Преподаватель и сту
дент здесь постоянно взаимодействуют, выбира
ют формы поведения, сталкиваются друг с дру
гом, мотивируют свои действия, аргументируют 
их моральными нормами. Особенность деятель
ности преподавателя состоит в том, что его кон
струирование носит разовый характер, осуществ
ляется в аудитории. Имея перед собой план заня
тия, конспект лекции, текст кейса, которые высту
пают проектами, преподаватель каждый раз по- 
новому осуществляет конструирование занятия, 
учитывая особенности аудитории, состояние сво
ей подготовки и т.п.

Повышение эффективности деятельности пре
подавателя при использовании Case-study связано 
с воплощением ряда принципов, свойственных это
му методу:

- принцип многообразия и эффективности ди
дактического арсенала,

- принцип партнерства с учащимися,
- принцип смещения роли преподавателя

в сторону модератора,
- принцип творчества преподавателя и вовле

чение в него студентов,
- принцип прагматизма [4].
Таким образом, бизнес-образование является 

старейшей сферой применения Case-study: имен
но он наибольшей мерой отвечает задачам управ
ленческого образования. Меняющаяся социально- 
экономическая ситуация в стране, требования, 
предъявляемые обществом к человеку предпола
гают обеспечение профессиональной адаптации 
молодых специалистов, повышения их профессио
нальной мобильности и компетентности на рынке 
труда. Метод Case-study развивает не только язы
ковые, но и профессиональные навыки студентов, 
а также содействует формированию их личност
ных свойств. Нерешенной проблемой отечествен
ного бизнес-образования, в частности, ESP, слу
жит отсутствие собственного опыта такого обра
зования, что делает особенно актуальными зада
чи его организации, учебного планирования, раз
вития методов обучения.

П е р с п е к ти в н о й  задачей, которую предсто
ит решить в ближайшем будущем, следует счи
тать выработку своей собственной модели биз
нес-образования, в которой метод Case-study 
занял бы достойное место и способствовал уче
ту достижения мировых лидерских вузовских 
центров.
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в образовательном процессе / А.С. Земскова // Рос
сийское образование 2020: Модель образования для 
экономики, основанной на знаниях. -  Рига, 2008. -  
С. 89-92. 4. Ильина О.К. Использование кейс-мето- 
да в практике преподавания английского языка / 
О.К. Ильина // Шестой межвузовский семинар по 
лингвострановедению. Языки в аспекте лингвостра- 
новедения «Лингвострановедение: методы анализа, 
технология обучения» : сб. науч. статей в 2 ч. Ч. 1. 
[под общ. ред. Л.Г. Ведениной]. -  М. : МГИМО -  
Университет, 2009. -  С. 253-26Г 5. Кейс-метод. Окно 
в мир ситуационной методики обучения (case-study)
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SOME CRITICAL ISSUES IN TESTS TAKEN 
FROM CELI AND CILS CERTIFICATIONS 

(Italian as a Foreign Language)

Paolo Torresan (Catania University)

This paper aims to sum up 3 years of research into the CELI and CILS certifications in Italian as a Foreign 
Language, the results of which have been reported in several articles and essays. We have discovered some 
sources of bias affecting the quality of the exams. Here, these areas of bias are briefly described and classified into 
groups.

Key-words: Italian as a Foreign Language, Item Analysis, Language Testing, Validity.

Паоло Торресан. Проблеми відхилень в результатах тестування CELI і CILS (італійська мова як 
іноземна). Ця стаття підводить підсумки трьох років досліджень в сертифікації CELI і CILS (італійська мова 
як іноземна), результати яких були описані у низці статей і есе. Ми виявили деякі джерела відхилень, що 
впливають на якість іспитів. Дані області відхилень коротко описані та класифіковані в групи.

Ключові слова: італійська мова як іноземна, аналіз товару, мова тестування, дії.

Паоло Торресан. Проблемы отклонений в результатах тестирования CELI и CILS (итальянский 
язы к как иностранный). Эта статья подводит итоги трех лет исследований в сертификации CELI и CILS 
(итальянский язык как иностранный), результаты которых были описаны в ряде статей и эссе. Мы обнаружи
ли некоторые источники отклонений, влияющие на качество экзаменов. Данные области отклонений кратко 
описаны и классифицированы в группы.

Ключевые слова: итальянский язык как иностранный, анализ товара, язык тестирования, действия.

1. C ELI and CILS
CELI and CILS are certifications in Italian as a 

Foreign Language designed by teams of item writers 
at the CVCL Center of the University for Foreigners 
in Perugia and the CILS Center at the University for 
Foreigners in Siena, respectively. These certifications 
are well known in the context of Italian as a Foreign 
Language. Various institutions make use o f them, such 
as Italian Cultural Institutes, universities and schools 
in general. Alongside the PLIDA certification, offered 
by the Dante Alighieri Society and the .IT certification, 
offered by Roma Tre University, the CELI and CILS 
certifications are included in the CLIQ Project 
(Certificazione Lingua Italiana di Qualita, Italian 
Language Quality Certification), recognised by the 
Italian Ministry of Foreign Affairs in 2013 and intended 
to guarantee shared quality standards.

2. Critical issues
In the following paragraphs, we will consider some 

critical issuesidentified through the analysis of certain 
tests used in both certifications. Most of these tests are 
available online (<www.cils.unistrasi.it>; <www.cvcl.it>).

These issues refer to:
tasks (§ 2.1.)
texts (§ 2.2.)
items (§ 2.3.)
calibration (§ 2.4.)
layout (§ 2.5.)
score (§ 2.6.)
keys (§ 2.7.)
instructions (§ 2.8.)
prompts (§ 2.9.)

We will deal with each o f these issues in the 
following sections in detail.

© Paolo Torresan, 2015
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We will adopt the following acronyms throughout 
the article:

TT: test taker
EN: educated native (cfr. Hulstijn, 2011; Mulder, 

Hulstijn, 2011)
TF: true and false exercise 
MCQ: multiple choice test 
ОТ: original text
MV: modified version (of the source text).
2.1. Tasks
First, let us consider two tasks used in CIFS 

certification. Both of them raise critical validity issues.
In CIFS A 1 for teenagers, May 2012 session, there 

is a gap-filling exercisedesigned to assess 
listening skills.

They encounter certain issues:
- the students are provided with a written text, 

which they are supposedto fill in by listening to 
the complete recorded audio version o f the same 
text. In a survey we carried outon 94teenage Swiss 
students (A1 proficiency level),we discovered that 
many pupils were able to fill in the cloze text 
without referring to the audio text, by simply 
reading the incom plete script. There is thus 
evidence o f  a construct-irre levan t variance. 
Students proficient at reading are better equipped 
to complete the test (Torresan 2014a).

- By virtue of this,for any dictation-type text, it is 
unclear whether,in completing the task, students 
are relying on a simple recognition and decoding 
strategy (low-order skill) rather than carrying out 
a broader interpretation o f the whole text (high- 
o rder sk ill). I t is a lso  tru e  th a t anyone 
understanding the meaning o f the passage may 
miswrite the target word (Buck 2001). In any 
dictation-sty le test, such a construct under
rep resen ta tion  fac to r m ay im pact upon the 
student’s performance.
The CILS jigsaw text comprises many sentences 

which the TT has to connect together, paying 
attention to the chronological order o f the events and

the linking devices.
We argue that this task (Torresan 2015a):

- involvesa cognitive overload due to the over- 
fragmentation o f the text

- is unfamiliar to the TTs (the super-jigsaw version)
- is biased in favor o f analytic/cognitive learning 

styles (and the logical-intelligence student type) 
rather thanholistic/impulsive learning styles
The CELI summary test, aimed at assessing 

writing skills foradvanced candidates, presents these 
problems:
- theinstructions are not clear (cfr. § 2.8.)
- it is a complex and integrated task, so how can 

we be sure to assess only writing and not reading 
as w e ll?1 A poor perform ance in writing a 
summary may in fact also depend on poor reading 
skills. In the CEFI exam, the item writer tries to 
avoid producing any construct-irrelevant variance 
factor by providing a list of points that the TT has 
to  follow . We believe th a t  th is  m ay even 
complicate the situation: what if  the reader does 
not agree with the selection made by the item 
w riter?  A fter all, even N Es m ay not be in 
agreement regarding the main points (Alderson 
et al. 1995: 61).Moreover,there a pedagogical 
issue to be considered: is this conception o f writing, 
as a reproduction of what is expected to be written 
by an external ‘authority’, an authentic task? Or, 
is the rea lity  th a t, w hen w riting  a rep o rt/ 
summary,most writers re-organize the meaning 
conveyed by a text according to their own criteria? 
C ould  an o v er-scaffo ld ed  ta sk , such 
assummarizing a text based on a list to be followed, 
biased againstholistic-leaming style students? 
Both certifications featurecloze exercises aimed

at tes ting  m orphosyn tac tic , tex tu a l or lex ical 
com petencies among in term ediate (C E FI) and 
intermediate/advanced students (CIFS).

Cloze tests have an intrinsic limitation: theyinvite 
localized readings confined to specific sentences or 
clauses (Alderson 1979; Porter 1983; cfr. fig. I)2.
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' ' ----- -' '  itemprogression

Fig. 1. Localized reading processing while completing a cloze

This means that when we have a clause forcing 
the reader to return to what was said a few lines before 
or at the beginning o f the text, even the EN reader 
may (Torresan 2015b):
- get stuck and fail to respond
- force the interpretation o f the clause to fit the 

hypotheses made thus far, adapting it in line with 
the meaning developed up until that point 
M oreover, m any types o f  closes from  both

certifications are two-dim ensional, testing both 
morphology and vocabulary at the same time, and have 
a single score for each item: therefore, if  a student 
fa ils  to  respond co rrectly , is he/she lacking 
morphological competency or vocabulary? (Purpura 
2004; Grabowsky, Dakin 2014).

2.2. Text
M any texts used for reading, vocabulary and 

gram m ar assessm ent in CILS certifica tion  are 
produced by manipulating authentic texts3; few are 
written by the item writer (e.g. the jigsaw text). 
Sometimes OTs are not chosen with care; they may 
feature in accuracies and some of these are retained 
in the MVs (Torresan 2015b). Beyond this, the 
manipulation of the texts often leads to new problems, 
primarily regarding coherence and cohesion, due to 
the erasure of some structural information. Some of 
these problems affect the comprehensibility of the text 
(Torresan 2015b, 2015d). In some MVs, we are also 
confronted with implausible information (Torresan 
2015b). In some CILS MVs composed of MCQ and 
TF reading tests, we may also encounter syntactical, 
lexical and morphological problems as well as typos 
(Torresan 2015b, 2015d).

In some CELI MVs, instead o f being manipulated, 
the text is re-written, using only simple fragments of 
the ОТ (Torresan 2016a). If  we use the analogy of 
building construction, the CILS MVs are like a kind of

restoration work: changes are minor, whilst the main 
structure is kept. By contrast, The CELI MV is like 
erecting a new building, just as, in Antiquity, many 
churches would incorporate bricks, columns, and other 
architectural items from Roman Empire monuments 
into a new building. In both cases, the examinations 
fail to comply with the widely recognized Guidelines 
fo r  Writers o f  Reading Tests, established by the 
Hungarian British Council as part of the Into Europe 
P ro jec t (cfr. A lderson, C seresznyes 2003 and 
webliography):

“Do not make any changes to the original [i.e. 
authentic] text. Do not delete words, sentences 
or paragraphs from the selected body o f  the text. 
I f  text contains any offensive words that you  
think should be replaced, only change these with 
great care and  always seek the advice o f  a 
fe llow  teacher or a native speaker as to the 
acceptability o f  the changes you have made” 
(#3.1.10.)
2.3. I te m s
In the CELI TF reading exercise for A1

students, we have short sentences (statem ents, 
prohibitions, utterances) paired with images: the TT 
has to choose the picture corresponding to each 
linguistic  input content. Three problem s arise 
(Torresan2016b):
- p ictu res are not alw ays clear and instan tly  

recognizable
- some sentences are negative, hence the TT has to 

exclude the picture which illustrates the positive 
conten t o f  the given sentence (a logical 
conundrum!). With regard to these items, even 
intermediate TTsrespond erratically

- some utterances are out of context (e.g. it isunclear 
who the speaker is), making it difficult to ascertain 
the corresponding image
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- some statements and prohibitions are expressed 
usingdifficult vocabulary
In the C IL S  T F  exercise (“ in fo rm a tion  

detection test”), a format applied for testing reading 
and listening comprehension, the guess factor in volved 
in the test(any student has a 50% chance of guessing 
the correct response) is balanced out by having a long 
list of items. Some problems arise:
- some itemstarget exactly the same information as 

others(consequently, if  the TT does not choose the 
right information, he/she will be penalized many 
times) (Torresan 2014b)

- items do not follow theorder in which the information 
progresses (Torresan 2015c)

- some items are ambiguous and would appear 
puzzling even to native speakers (Torresan 2014, 
2015c)
The second problem is easily  detec tab le in  

som eM CQ  C IL S  listen ing  tes tsa lso  (Torresan 
2015e).

2.4. Calibration
Some comprehension tasks (text + items) are 

pitched too high/low for the target level.
For example, the CILS TF reading test for B1 

students of the 2009summer session is over-set (even 
natives have difficulty doing it! cfir. Torresan 2015c).By 
contrast, the CILS achievement test (session August 
2012) aimed at assessingcommunicative competency 
among Chinese students coming to Italy within the 
Marco Polo Project presentsan under-set 7-itemTF 
reading test: it is an A2task,4 opposed to the B1/B2 
target proficiency level5.

2.5. Layout
In some cases the manipulation of ОТ involves 

some changes in the original layout.
For exam ple, in the tex t the T F  reading

comprehension test for B1 students of 2009 CILS 
summer session is based on, the original paragraphs 
and subtitles are replaced by a compact text, with no 
interruptions and no subtitles (Torresan 2015c). Some 
devices intended to scaffold comprehension are thus 
erased.

In the CELI certification, every single part of the 
test (instructions, text, items) is in bold. We believe 
this is uncomfortable on the eye, as everything is 
highlighted.

2.6. Score
Some CELI and CILS tests (e g. TF reading and 

listening CILS tests) involve negative marking for 
wrong answers.

N egative m arking m ay lead to  a num ber o f 
problems:
- Pedagogical problems. The message conveyed 

is that errors have to be punished. Is this coherent 
with the principles of the communicative approach?

- Validity issues. Imagine we have two students 
undertaking the CILS T Freading test: student A and 
student B. They are required to identify only those 
items referred to within the text. Both of them have 
identified out three correct items, so, ideally, they 
get the same score (3 pts). Nevertheless, the second 
one thought that a fourth option was also correct, 
but it is not a key. She will be thus be penalized with 
a negative score (-.5 pt). At the end, the total scores 
will differ: the first student gets 3 pts, while the 
second gets 2.5 pts. Does this difference truly reflect 
a real reading comprehension gap between student 
A and student B?

- Reliability issues. A negative score can lead to a 
situation such as that depicted below, where some 
TTs received a negative figure as their total score 
(TT # 1, 2).
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Tab. 1
Scores received by Santa Monica College students’ 

of a TF CILS reading comprehension test 
(B1 level, summer session 2009) in the 2012/13 year (Torresan 2015c)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 110 111 112 113 114 115
SI -.5 0 1 0 -.5 0 1 -.5 0 -.5 -.5 0 0 0 1 .5
S2 0 0 1 0 -.5 -.5 0 -.5 0 -.5 -.5 0 -.5 0 1 -1
S3 0 0 0 1 -.5 0 0 0 -.5 -.5 -.5 0 -.5 1 0 -.5
S4 -.5 0 1 0 -.5 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 4
S5 -.5 0 0 0 -.5 0 1 0 0 0 0 1 -.5 1 1 2.5
S6 0 0 0 1 -.5 0 1 0 0 0 -.5 1 0 0 1 3
S7 -.5 0 1 1 -.5 0 1 0 0 -.5 0 1 0 0 1 3.5
S8 -.5 -.5 0 1 -.5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2.5
S9 0 0 1 1 -.5 0 1 -.5 0 -.5 0 1 0 1 1 4.5

S10 0 -.5 0 1 -.5 0 0 -.5 0 0 0 1 0 0 1 1.5

How can we approach a situation such as this, 
where reliability and discrimination values are to be 
calculated statistically?

2.7. Keys
In some CILS tests, there is evidence of:

- incorrect keys (Torresan2015b, 2015c)6
- duplicate keys (Torresan2014c,2016c)

With a specific reference to the CILS and CELI 
cloze tests, we also have:
- empty keys (the sentence can remain incomplete 

and the meaning of the passage does not change; 
Torresan2015c, 2016a)

- correct keys that do not spring even to the native 
expert’s mind. In a cloze test, a good key is not 
only lin g u is tica lly  co rrec t bu t also 
psycholinguistically plausible. That is, it is likely that 
a student o f the target proficiency level (or even a 
native) will understand the semantic intention and 
not be ‘pushed’ by his/her mental lexicon towards 
a word or even a chunk of language different from 
the target word. In this instance, we would 
incorrectly evaluate the T T ’s morphosyntactic 
competency: he/she may know a specific tense very 
well but does not complete the task correctly due 
to the stimulated mental ‘urge’. Hence, due the 
item’s semantics, the co-text seems to ‘attract’ 
certain  words or chunks, which are neither 
predicted nor allowed for by the item w riter 
(Torresan 2016a)

2.8. Instructions
The instructions of the CELI summary test for 

advanced students are somewhat complex:

Riassum ere il testo  tenendo conto delle  
ind icazion i fo rn ite , senza  riu tilizza re  
integralmente frasi, espressioni о costrutti usati 
nel testo.

Summarise the text in line with the indications 
provided, w ithout re-using whole sentences, 
expressions or constructs within the text.

Even for an EN the d ifference betw een 
“expressions” and “constructs” is not obvious.

In the CILS textual closes (Torresan 2015b), 
students are invited to complete the text but, as far as 
we know, they are not told how may words they can 
use (conversely, in CELI cloze tests they are).

In the CILS TF comprehension tests, students 
are given general instructions without being told exactly 
what they are being asked to do (“sceg lf\  “choose” 
is a vague instruction), nor are they given an example, 
nor are they told how many items are supposed to be 
correct. In our view, such vagueness may generate 
confusion even for a native (Torresan 2014b, 2015c).

Leggi le seguenti inform azioni. Scegli le 
informazioni presenti nel testo.

Read the following information. Choose the 
information presented in the text.
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2.9. Prompt
In th eC E L I speaking test, there are v isual 

prompts which are difficult to decipher. The doughnut 
chart, for example, that С 1 candidate students had to 
comment upon during the 2013 summer session was 
in black and white, and so we would argue it was quite 
difficult for them to discriminate between the different 
sectors. Moreover, there was a duplicate item (two 
sectors referring to the same element) with different 
percentages in each case, which could prove puzzling 
for some candidates.

3. Conclusions
In addition to summarising analyses illustrated in a 

variety o f articles, this article is intended to:
- reflect on language test validation practices, 

including trial runs on educated natives
- o ffer usefu l ind ications for teachers and 

administrators
- provide a quick overview and recognising the 

complexity that a well-designed test entails
- promote the as yet scarce debate on language 

assessment in Italy

1 On the assessment o f integrated tasks, cfr.Lee, Kantor 2005.
2 Bachman (1982) argues that textual clozes are exceptions to this pattern (1982).
3 The ОТ is only mentioned in the CELI certification.
4 It is taken from “CILS integrazione in Italia” May 2012 session.
5 Chinese students taking part in the Marco Polo/Turandot Project are supposed to reach the B1/B2 level 

so as to be allowed to attend University courses after a 6-month intensive course in Italy (cfr. Rastelli, Bonvino 
2011). The target level is under-set compared to other foreigners who are required to achieve the B2 level to 
get into Italian Universities. So, having a A2 task has a huge impact on the consequent validity of the test as a 
whole (consider, too, that huge percentages -  around 70% -  o f Chinese students taking part in the Marco Polo 
Project leave Italy and return to China by the end of the first Academic Year! Cfr. Rastelli 2010).

6 The passage below is taken from the CIUS textual cloze for C2 students (2007 summer session).
The topic is a digital data system. Uogically, students have to insert data into the system (as it is in the ОТ). 

The change made by the item writer results in an incoherent sentence and an incorrect key!

ОТ M V

Inserendo nel sistema, poi, auto, pedoni e mezzi 
di trasporto pubblico, si opera la vera e propria 
interazione tra singolo individuo e citta.

If  we then integrate cars, pedestrians and public 
transport into the system, we see the true interaction 
between the individual and the city at work.

Inserendo *questo sistema, poi, auto, pedoni e 
mezzi di trasporto pubblico, si opera la vera e 
propria interazione tra singolo individuo e citta.

If we then *this system, cars, pedestrians and public 
transport, we see the true interaction between the 
individual and the city at work.
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