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СТИЛЬОВІ РИСИ АНГЛОМОВНОГО АФОРИЗМУ 

Анастасьєва О.А. (Харків) 

Концепція стильових рис широко використовується для вирішення 

завдань прагмастилістичних досліджень. При цьому під стильовими рисами 

розуміють ознаки тексту, що виражають специфіку і стильову своєрідність 

певного функціонального стилю завдяки реалізації функцій останнього, які 

обумовлені його екстралінгвістичними факторами [12, с. 403].  

Концепція стильових рис розкриває ступінчасту обумовленість явищ, 

яку М.П. Кульгав пропонує схематично зобразити таким чином: 

екстралінгвістична стилетворча основа ==> цілеспрямованість конкретної 

комунікації ==> стильова риса ==> лінгвістичні ознаки, що в результаті дає 

мовну систему мовних засобів функціонального стилю, що володіють 

загальними спеціальними стилістичними значеннями, що містять єдине 

функціонально-стильове забарвлення [7]. 

Прагмастильова своєрідність англомовного афоризму обумовлена 

такими стильовими рисами, які притаманні цьому жанру: 

1) Загальнозначущість. Загальнозначущість афоризмів розглядається як 

стильова риса, яка адресує, в першу чергу до змісту твору. Це певна цінність 

інформації, що міститься в ньому, для широкого кола людей [8, с. 20]. 

Дослідниками зазначається дидактичне спрямування 

загальнозначущості, що реалізується у двох аспектах: по-перше, підкреслено 

повчальний, прагматичний, і, по-друге, інформативний [там само, с. 20]. 

Повчальні афоризми мають на меті мотивувати читача (слухача) до 

певної поведінки. Зазвичай такі поради базуються на морально-етичному 

підґрунті. Наприклад:  

Better build schools for the boy, than cells and gibbets for the man. (Eliza 

Cook) 

Інформативний аспект зазвичай реалізується в афоризмах, які 

стосуються філософських, художніх, естетичних проблем. Такі афоризми 
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транслюють точку зору автора і, таким чином, спонукають до роздумів на 

теми життя та його сенсу, ролі людини в світі: 

Life is a foreign language: all men mispronounce it. (Christopher Morley)  

Загальнозначущість передається шляхом вживання абстрактних понять, 

панхронічного теперішнього часу, за допомогою кванторів узагальненості, 

або специфічних лексичних показників, які передають її ступінь: від 

невизначеного до глобального.  

2) Експресивність. Під експресивністю розуміється «така властивість 

тексту або частини тексту, які передають зміст зі збільшеною інтенсивністю, 

висловлюючи внутрішній стан мовця, і має своїм розвитком емоційне або 

логічне посилення, яке може бути, а може і не бути образним» [1, с. 11]. 

Докладний аналіз реалізації засобів експресивності в афористичних 

текстах німецьких авторів проведено в роботі Т.І. Манякіної [8]. 

Експресивність як стильова риса афоризмів проявляється в посиленої 

виразності, яскравості мовної форми твору. Експресивність реалізується 

через констітуенти: провідні – оригінальність, образність, факультативний – 

емоційність. 

3) Інформативна стислість. За визначенням Е.Г. Різель, щільність 

викладення – це «вираз змісту за допомогою максимальної економії мовних 

засобів» [10, с. 98].  

Оптимальний розмір афоризму, який орієнтований на 

запам‘ятовування, відповідає, за дослідженнями Г.Г. Садової, 7+2 

інформативним одиницям, що відповідає одному реченню [11, с. 7–9 ]. 

Провідним мовленнєвим фактором стислості афоризму виступає 

відносна простота його синтаксичної будови. Серед самостійних афоризмів 

переважають твори довжиною 1–2 речення. При цьому, переважають 

афоризми довжиною в одне речення (біля 80%). Наприклад,  

Religion is by no means a proper subject of conversation in a mixed 

company. (Lord Chesterfield)  



5 

 

Останніми роками поширена точка зору, згідно якої необхідним 

компонентом визначення інформативної ємності тексту є фактор адресата [4, 

с. 231]. У зв'язку з цим, Н.С. Валгіна пропонує розрізняти «інформативна 

насиченість тексту» та «інформативність». При цьому, «інформативна 

насиченість тексту» є абсолютним показником, а «інформативність» – 

відносним, оскільки залежить від потенційного читача [4, с. 231].  

Мовленнєвим фактором інформативної насиченості словесного ряду 

афоризмів є також оптимальність лексичного наповнення: в афоризмі немає 

інформативно незначущих, зайвих слів. Це демонструє, наприклад, відомий 

афоризм: Silence is the virtue of fools. (Francis Bacon)  

4) Інтенціональність афоризму. Інтенціональність тексту розуміється як 

здатність тексту відображати авторський комунікативний намір, та стоїть в 

ряду найважливішіх параметрів текстуальності, поруч із когезією, 

когерентністю, інформативністю, діалогічністю, інтертекстуальністю, 

декодуємістю і прагматикою [6]. 

На думку Н.І. Клушиної, когнітивна інтенція, або спрямованість 

людської свідомості на навколишній світ з метою пізнання життєвих явищ і 

себе; та комунікативна інтенція, або спрямованість свідомості адресанта на 

досягнення задуму, заради якого він вступає в комунікацію інтенція, – це не 

різні типи інтенцій (за Л.Р. Безуглою) [2], а дві взаємозумовлені складові 

частини єдиної авторської інтенції. Можна говорити про обов'язковість 

інтенціі–1 і факультативність вербального вираження інтенціі–2, оскільки 

комунікація не завжди здійснюється вербально.  

Аналіз інтенціональності як свідомості і цілеспрямованості 

мовленнєвої діяльності передбачає акцентування таких надважливих 

складових, як адресант і адресат, їх когніцій та комунікативно-стилістичних 

компетенцій [6]. 

5) Імпліцитність, або лаконічність викладення тексту афористичних 

висловів при їх значному інформаційному навантаженні заслуговує 

детального вивчення. Висока інформативна навантаженість витікає із самої 
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суті афоризму, адже «сама по собі властивість афористичності передбачає 

здатність висловлювання імпліцитно містити більш широку інформацію, ніж 

та, яка експліцитно виражена в ньому» [5, с. 15]. Збільшення імпліцитності, і, 

відповідно, інформативною ємності афоризму, відбувається внаслідок 

взаємодії різних видів інформації [5, с. 15; 3, с. 9]. 

Засобами передачі імпліцитної інформації в афористичному тексті є, 

насамперед, засоби образності, такі як метафора, епітет, метонімія, 

порівняння. 

6) Аксіоматичність є основною особливістю афоризму: адже, афоризм 

звільняє автора (чи мовця) від необхідності детального обґрунтування думки, 

адже роль аргументу повністю перекладається на формулу. 

Вихідна (глибинна) структура афоризму лежить у певній базовій 

цінності семантика, або глибинний задум афоризму, будується на основі 

особливої граматики – «аксіоматики поведінки», що включає 

висловлювання-аксіоми про поведінку людей «взагалі» [9, с. 115–116]. 

7. Істинність афоризму. Принцип істинності афоризму полягає в тому, 

що індивідуальний автор афоризму виступає в якості авторитету. В 

авторитету немає, і не може бути внутрішніх протиріч. Він завжди міркує 

послідовно і не відступає від одного разу прийнятої точки зору. Єдине, що 

він може зробити – це конкретизувати свою позицію стосовно до виниклих 

обставин. 

Англомовні афористичні висловлювання, за І.Ю. Яковлєвою, 

претендують на статус носіїв істини, та розглядаються в рамках 

функціонально-семантичного поля істинності [13].  
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ДОСЯГНЕННЯ УСПІШНОСТІ КОМУНІКАЦІЇ В ДІАЛОЗІ: 

МІЖКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ 

Бесараб Т.П. (Харків) 

Діалог – це усний чи письмовий обмін висловлюваннями між людьми; 

питання однієї людини, відповідь іншої – тобто специфічна форма та 

організація спілкування, комунікації. Це сумісна діяльність учасників, кожен 

з яких переслідує свою комунікативну мету, яка може співпадати, а може й 

не співпадати з метою людини, з якою ведеться співбесіда. Однак, разом з 

особистою комунікативною метою кожен з учасників діалогу повинен 

визнавати суспільну для всіх мету, або спрямованість діалогу. Людина, яка 

висловлює свою думку може здійснити успішний комунікативний акт лише 

за умови коли вона має впевненість у тому, що прагматичний контекст 

задовольняє умовам мовного акту, тобто вона повинна мати не тільки 

загальну інформацію, а й інформацію про слухача, як про партнера по 

комунікації, на якого розрахована ця інформація. Питання принципів 

комунікації розглядалось у роботах В. Галушко, Г. Грайса, Д. Карнегі, О. 

Ревзіна, Д. Гордона. 

Так, Г. Грайс формулює основний принцип комунікації, здійснення 

якого очікується від учасників діалогу. Він зазначає, що комунікативний 

вклад у сумісний діалог повинен бути таким, якого вимагає сумісна мета 

діалогу, повна та точна відповідь повинна задовольняти слухача. Тільки 

такий варіант ведення діалогу, на думку Грайса, можна вважати успішним. 

Відповідь, що не задовольняє співрозмовника, суперечить його інтенціям, є 

неповною, неточною, невизначеною, не повинна звучати у сумісному діалозі 

[2, 34]. 

Об‘єм інформації, якою діляться співрозмовники, повинен бути не 

меншим, ніж того потребує ситуація (для виконання поточної мети діалогу). 

Адже брак необхідної кількості інформації призводить до непорозуміння. 

Однак, зайва інформація може також призвести до непорозуміння у зв‘язку з 

тим, що співрозмовник може бути збитий з толку зайвою інформацією. Окрім 
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непорозуміння у співрозмовника може виникнути враження, що існує ще 

якась особлива, латентна мета, особливий зміст. Отже, для чіткого діалогу, 

для того, щоб учасники порозумілися не треба відхилятись від заданої теми. 

Діалог вважається діяльністю, яка має свою мету, тому людина, яка 

говорить не повинна торкатись інших тем. Трапляється, що в процесі діалогу 

один співрозмовник настільки часто змінює напрям розмови, торкаючись 

різних тем, що через деякий час розуміє що не пам‘ятає що взагалі хотів 

сказати спочатку. Особливо погано, коли співбесідник, намагаючись довести 

свою точку зору, надає неточну, а під час і брехливу інформацію. Це 

призводить до зміни ходу бесіди, а також думки та знань слухача. Якщо ж 

слухач має правдиву інформацію з цього питання, то бесіда може прийняти 

вкрай неприємний хід. У кращому випадку слухач може перервати діалог або 

ухилитися від відповіді, але слухач може відреагувати й вкрай негативно, що 

може призвести до негативного впливу на подальший хід взаємовідносин 

партнерів. Тому успішна комунікація повинна включати у себе тільки 

правдиву та коректну інформацію. 

На думку Г. Грайса не тільки суть, зміст тієї чи іншої інформації 

впливає на перебіг діалогу. Не менш важливими є обставини, за яких ця 

інформація подається. Якщо мова людини, що говорить буде наповнена 

незрозумілими словами (наприклад будь-якими термінами або 

жаргонізмами), то взаєморозуміння досягнуто не буде, що призведе до збою 

акту комунікації [2, 76]. 

Як відомо, діалог повинен мати спільну мету, спільну тему. Інакше він 

виявиться таким, що не має зв‘язку, навіть якщо кожна окрема фраза є 

свідомою [3, 42]. Таким чином, можна сказати, що існують різні умови 

успішності комунікативного акту. Серед них – спільний фонд знань про світ, 

спільні точки зору, ввічливість, такт. Якщо в процесі діалогу участь беруть 

люди однієї культури, релігії, країни то процес комунікації буде більш 

вільним, невимушеним. Якщо ж діалог відбувається між представниками  

різних культур, то слід враховувати деякі культурні традиції, власний 
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національний характер. Ці фактори також слід враховувати в процесі діалогу. 

Навіть народи-сусіди, з однією релігією часто мають істотні розбіжності в 

мові і звичаях. І те, що діалог проводиться однією мовою ще зовсім не 

означає, що акт комунікації відбудеться успішно. Представники різних 

народів, різних регіонів світу завжди повинні враховувати національні 

особливості спілкування.    

Наразі процес глобалізації, який відбувається у світі, розвиток 

міжнародних, політичних, економічних і культурних зв‘язків сприяють 

взаємопроникненню національних стилів спілкування. Тим не менш, 

національні особливості мають дуже велике значення при здійсненні 

міжкультурної комунікації. Цінності, звичаї, традиції – все те, що людина 

засвоїла в дитинстві – все це залежить від національності і країни 

проживання. Це може створити серйозні проблеми в процесі спілкування між 

представниками різних країн. Поки інтереси сторін збігаються, розбіжності 

можуть бути непомітними, але у разі конфлікту вони відіграють важливу 

роль. 

Національний стиль спілкування – це лише типові, найбільш поширені, 

ймовірні особливості мислення і поводження. Національно-культурна 

специфіка висловлювання є однією з основних причин виникнення 

труднощів для його розуміння іншокультурним реципієнтом. 

Висловлювання, як змістовне створення, існує тільки у рамках мовного 

спілкування, яке розуміється як соціальній процес, у ході якого 

конструюються типи мовної діяльності. Для кожної ситуації міжкультурного 

спілкування притаманні свої особливості та правила, які дозволяють 

трансформувати текст із однієї культури в іншу, але в усіх ситуаціях 

спілкування причиною виникнення труднощів розуміння реципієнтами 

незнайомої культури є специфічна структура національних культур-

комунікантів. Саме ті фактори, які не співпадають в двох культурах стають 

бар‘єром для порозуміння в процесі спілкування та потребують тлумачення, 
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надання коментарів і залишаються у багатьох випадках некоректно 

зрозумілими.  

Вміння висловити свою думку, вступити з іншою людиною в діалог 

надається людині разом з його вихованням у межах традиції однієї культури. 

Разом з вмінням щось робити, формування можливості спілкування окреслює 

соціальний та культурний статус людини у суспільстві. Здатність до діалогу з 

іншими членами суспільства є частиною соціальної взаємодії. В той же час 

мовне спілкування визначається тією культурою, в умовах якої воно 

відбувається. Кожній культурі належать свої засоби осмислення, образ 

мислення, система цінностей, ідеологічні установки – все це відбивається на 

носіях культури. Процес глобалізації, який відбувається зараз у світі, вимагає 

взаємодії не тільки між носіями різних мов, а й різних культур. 

На якість комунікації між представниками різних країн також можуть 

впливати подібність культур, історичні контакти, відносини між їх країнами, 

відношення до іноземців у цій країні тощо. Адекватне взаєморозуміння 

представників різного лінгвокультурного загалу в процесі міжмовної, а 

значить і міжкультурної комунікації, можливе лише за умови урахування 

національно-культурних особливостей мовного спілкування. Для того, щоб 

виявити особливості, які існують у вербальному та невербальному досвіді 

різних лінгвокультурних спільнот, Ю. Сорокін запропонував теорію лакун, 

яка дозволяє виявити ті фрагменти ціннісного досвіду, які потребують 

адаптації при трансформації їх з одного лінгвокультурного загалу в інший. 

Для того, щоб подолати труднощі, які виникають при перекладі лакун 

культурного фонду необхідно знати історію, традиції, звичаї, особливості 

традиційного побуту, літературу та мистецтво країни для того, щоб зрозуміти 

дух та психологію народу, а також для того, щоб зрозуміти образну систему 

мови.  

Якщо аналізувати механізм адаптації фрагментів ціннісного досвіду 

будь-якої культури, які зафіксовані у висловлюваннях, спрямованих на 

іншокультурного реципієнта у межах теорії лакун, то процес адаптації 
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фрагментів ціннісного досвіду одного лінгвокультурного загалу під час 

сприймання його носіями іншої культури зводиться до елімінування лакун 

різних типів. Застосування методу виявлення лакун у висловлюваннях 

дозволяє спостерігати за тим що є різного та спільного у двох взаємодіючих 

культурах та застосовувати отримані знання у процесі розробки стратегії 

мовної поведінки у межах спілкування.  

Іноді людина настільки занурена у свою особисту культуру та звичаї, 

що вона навіть на підсвідомому рівні не сприймає культуру інших країн. Віра 

в засвоєнні норми поведінки дитинства робить все нове та незвичне 

незрозумілим та неприйнятним. Так, наприклад, вірш у якому європейський 

поет захоплюється красою першої весняної квітки навряд чи викликає такі ж 

почуття у представника буддизму адже вони не мають ієрархії у природних 

явищах – для них всі природні явища мають свою особливу самоцінну красу. 

Розглянемо два види лакун – лакуни культурного фонду та поведінки 

(кінесічні лакуни) на прикладах деяких країн. Так, у Великобританії 

улюблені теми для діалогу – погода, спорт, садівництво, домашні тварини 

тощо. Саме з обговорення таких життєвих тем рекомендується починати 

будь-яку розмову. І, навпаки, слід уникати таких тем, як особисте життя, 

професійні успіхи, релігія. Британці у розмовах з іноземцями не люблять 

обговорювати проблеми, пов‘язані з Ірландією, Шотландією або 

королівською сім‘єю. Також їм не до вподоби люди, які хизуються своєю 

ерудицією, статками або відстоюють свою думку дуже палко, навіть 

категорично. В Англії існує культ легкої бесіди, яка сприяє налагодженню 

стосунків між співрозмовниками, яка ні до чого не зобов‘язує.  Англійці 

уникають співрозмовників, схильних до аналізу ситуації, до відстоювання 

своєї точки зору. Вони є дуже обачними, у розмові намагаються уникати 

гострих кутів, категоричності. Тому вживання таких словосполучень як «мені 

здається», «не думаю», «я не впевнений, що я правий, але…» є нормою у 

Великобританії. Британці дуже стриманий народ. І стриманість у поведінці 

відбивається й стриманістю у діалозі. Вони люблять мати свій особистий 
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простір – тому розмовляють на деякій відстані та не люблять коли їх 

торкаються у процесі бесіди.  

Тому коли британцям доводиться розмовляти з іспанцями чи 

італійцями вони часто почуваються некомфортно. Адже іспанці при розмові 

перевагу віддають близькій відстані. Вони дуже палкі, імпульсивні, люблять 

всіма засобами відстоювати свою точку зору. І іспанці, і італійці люблять при 

розмові торкатися свого співбесідника. Вони багатослівні, експансивні і дуже 

товариські. Для того, щоб почати діалог з італійцем треба не багато – просто 

виявити цікавість до італійської історії або культури. Вони дуже пишаються 

своєю історією і можуть розмовляти про це скільки завгодно. Тобто, 

представники цих народів роблять все навпаки ніж британці. Тому, якщо 

заздалегідь відомо, що між ними відбудеться розмова, треба до неї дуже 

ретельно підготуватися, щоб дружність, яку хоче виявити іспанець чи 

італієць не здалася британцю поганим вихованням і через це непорозуміння 

не відбудеться акту комунікації.  

Ці особливості, притаманні Європейським країнам, є важливими для 

комунікації між їх жителями та представниками інших країн. Але є країни, де 

такі особливості не просто треба враховувати при спілкуванні, їх треба добре 

знати, інакше спілкування не відбудеться взагалі. Це, насамперед, країни 

Азії. Наразі Китай відіграє все більш значущу роль у світовій економіці, є 

лідером на світовому ринку. Спілкування з представниками  цієї країни та 

культури стає все більш поширеним і має дуже багато особливостей. Все 

починається ще при зверненні до особи. У більшості країн спочатку 

прийнято називати ім‘я людини, а вже потім прізвище. Китайці ж, навпаки, 

спочатку  ставлять прізвище, а вже потім ім‘я. Якщо ж людина зовсім 

незнайома, або малознайома то звертатись треба взагалі без імені, тільки за 

прізвищем. Китайці віддають перевагу такій темі як сім‘я та цікавляться геть 

усім пов‘язаним з цією темою – вік, родинний стан, діти. Вони й самі 

запрошують до себе у дім подивитися на їх родину, при цьому вони дуже  

гостинні. Цінуючи конфуціанську мораль та поводячись стримано, але дуже 
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люб‘язно, від вас китайці вимагатимуть аналогічної поведінки. Вони не 

будуть спілкуватись з людиною, яка веде себе дуже розкуто або розв‘язно. 

Якщо спілкування є професійним треба пам‘ятати, що китайці надзвичайно 

дисципліновані люди, вони ні на крок не відступають від вказівок свого 

начальства та не мають сумнівів у правильності та правдивості цих вказівок. 

Європейців, які мають бізнес справи з китайцями дуже часто дратує 

повільний темп переговорів. Але форсувати процес обговорення не 

рекомендується. Адже недарма у цього народу існує прислів‘я: «Мовчання 

краще слів». Тому навіть іспанцям з їх палким характером треба бути 

стриманими та намагатися дотримуватися правил, пануючих у цій країні.  

Але як сильно б не відрізнялись культури, між ними існує й 

фундаментальна схожість, яка виникає завдяки дії глибинних універсальних 

факторів. У першу чергу до них належать глобальна загальність картини 

світу та антропоцентризм (загальність сприйняття та асоціативного 

мислення).  

Література 

1. Галушко В.П. Діловий протокол та ведення переговорів / В.П. 

Галушко. – Вінниця: Нова книга, 2002 р. – 226 с. 2. Грайс Г.П. Логика и 

речевое общение / Г.П. Грайс // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. 

Москва, 1985. 3. Ревзина О.Г. Структура словообразовательных полей в 

славянских языках // О.Г. Ревзина. Изд. МГУ, 1969. 

 

ЗАСОБИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

ВЧИТЕЛЯ / ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ:  

ТЕНДЕНЦІЇ Й ПЕРСПЕКТИВИ 

Бігич О. Б. (Київ) 

У сучасній методичній системі навчання іноземних мов і культур з-

поміж її складників чільне місце посідають засоби формування методичної 

компетентності. Будучи відкритою для нових знань, отриманих її базовими й 

суміжними науками, методика навчання іноземних мов і культур оперативно 
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реагує на світові й вітчизняні тенденції як іншомовної, так і професійної 

освіти майбутніх учителів і викладачів іноземних мов.  

Наразі викладачі активно розробляють власні мультимедійні засоби 

формування методичної компетентності, що уможливлює реалізацію ними 

власних методичних рішень викладення навчального матеріалу, 

використання авторського змісту навчання, його систематичного оновлення в 

світлі сучасних тенденцій іншомовної й методичної освіти, модифікацію 

своїх методичних розробок відповідно до вікових й індивідуально-

психологічних особливостей студентів і процесу контролю їхніх навчальних 

досягнень тощо.  

Так, засобом формування методичної компетентності майбутніх 

викладачів і вчителів іноземних мов, зокрема початкової школи, слугують 

розроблені мною мультимедійні посібники «Методика навчання іноземної 

мови у вищій школі» [3] й «Методика навчання іноземної мови в початковій 

школі» [2]. Посібники проілюстровано навчальними матеріалами 

англійською й іспанською мовами, оскільки їхніми цільовими користувачами 

є студенти факультету германської філології, факультету романської 

філології й факультету перекладачів Київського національного 

лінгвістичного університету. 

Мультимедійний посібник «Методика навчання іноземної мови у 

вищій школі» лише два роки апробується в освітньому процесі й наразі 

перебуває на етапі змістового наповнення ілюстративними матеріалами 

англійською й іспанською мовами.  

Результати 10-річної апробації в курсі за вибором «Сучасні підходи до 

навчання іноземної мови в початковій школі» друкованого й електронного 

форматів посібника «Методика навчання іноземної мови в початковій школі» 

дозволили мені дійти висновку про питому вагу кожного з них у набутті 

студентами методичних декларативних і процедурних знань: студенти 

ефективніше оволодівають декларативними знаннями при роботі з 

друкованим варіантом посібника за рахунок відсутності низки негативних 
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психофізіологічних чинників сприймання інформації з екрану й 

процедурними знаннями при роботі з електронним варіантом посібника 

завдяки мультимедійності представлення навчальної інформації. Тому 

віддавати перевагу лише одному з варіантів посібника недоцільно.   

Водночас апробація друкованого й мультимедійного варіантів 

посібника «Методика навчання іноземної мови в початковій школі» 

дозволила мені переконатися в одній безсумнівній перевазі саме його 

електронного варіанту – можливості постійного й оперативного оновлення 

змісту (що унеможливлює друкований варіант) з урахуванням як сучасних 

тенденцій методики навчання іноземних мов і культур, так і порад і побажань 

студентів, які є цільовими користувачами цього мультимедійного засобу 

формування методичної компетентності.    

Мультимедійні навчальні посібники «Методика навчання іноземної 

мови у вищій школі» [3] й «Методика навчання іноземної мови в початковій 

школі» [2] є засобами формування методичної компетентності майбутніх 

викладачів / учителів іноземних мов у межах модульних технологій навчання 

іноземних мов і культур.  

Засобом формування методичної компетентності майбутніх викладачів 

і вчителів іноземних мов, зокрема початкової школи, також слугує освітній 

сайт. Для студентів – майбутніх учителів (рубрика «Бакалаврат») і викладачів 

(рубрика «Магістратура») англійської й іспанської мов я розробила освітній 

сайт http://bigich.knlu.kiev.ua [4]. Регулярно оновлювані веб-сторінки, 

зорієнтовані на різні організаційні форми навчання студентів (семінарські 

заняття, курси за вибором, педагогічна практика, позааудиторна робота 

тощо), об‘єднано в курсі навчальної дисципліни «Методика навчання 

іноземних мов і культур».  

Для самостійної роботи студентів магістратури факультету романської 

філології Київського національного лінгвістичного університету Н. В. Майєр 

розробила інформаційно-комунікаційне навчальне середовище в системі 

управління навчанням Moodle як засіб формування методичної 
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компетентності майбутніх викладачів французької мови [5]. Інформаційно-

комунікаційне навчальне середовище є штучно створеними умовами для 

асинхронної професійно орієнтованої навчально-пізнавальної й науково-

дослідницької діяльностей студента за індивідуальною траєкторією його 

учіння з використанням засобів навчання, комунікації й керування процесом 

навчання [5, с. 16-18].  

Освітній сайт й інформаційно-комунікаційне навчальне середовище є 

засобами формування методичної компетентності майбутніх учителів / 

викладачів іноземних мов у межах інформаційно-комунікаційних технологій 

навчання іноземних мов і культур.  

Водночас з-поміж сучасних технологій навчання іноземних мов і 

культур виокремлюються проектні технології, які засобом формування 

методичної компетентності пропонують методичний проект на кшталт 

«Азбука квітів – El abecedario de flores / The flowers ABC», призначений для 

вчителя іспанської / англійської мови початкової школи [1]. 

Таким чином, тенденцією є самостійне розроблення викладачами 

сучасних засобів формування методичної компетентності – мультимедійних 

навчальних посібників, освітніх сайтів, інформаційно-комунікаційних 

навчальних середовищ у межах наразі актуальних модульних, інформаційно-

комунікаційних і проектних технологій навчання іноземних мов і культур. 

Перспективним вважаю розроблення в межах кейсових технологій 

навчання іноземних мов і культур такого засобу формування методичної 

компетентності як методичний кейс, укладений у форматі мультимедійного 

сінквейну.  

Прикладом слугує розроблений мною методичний мультимедійний 

кейс-сінквейн «Las Navidades en España» (рис. 1), лінгвокраїнознавчі 

матеріали якого призначено для самостійного опрацювання студентом.  
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Рис. 1. Методичний мультимедійний кейс-сінквейн «Las Navidades en 

España» 

Спочатку студент знайомиться з тематичними лексичними одиницями 

(рубрика І рядка «Vocabulario de Navidad»), після чого розгадує кросворд і 

відгадує загадки (рубрики ІІ рядка «Crucigrama de la Navidad» і «Adivinanzas 

de la Navidad»). Рубрики ІІІ рядка пропонують тексти для читання, 

субтитровані аудіотексти й відеофрагменти, з яких студент набуває 

лінгвосоціокультурних знань про традиції святкування Різдва в Іспанії. 

Рубрики ІУ рядка уможливлюють прослуховування (за вибором студента) 

низки найпопулярніших колядок («Villancicos»), сучасних різдвяних пісень 

(«Canciones navideñas»), віршів («Poemas navideñas»), казок («Cuentos 

navideños»). Останній п‘ятий рядок пропонує вербальні опори для допомоги 

студенту в укладанні монологу-опису традицій святкування Різдва в Іспанії 

та діалогу-обміну думками / враженнями про них.  

Отже, змістове наповнення методичного мультимедійного кейсу-

сінквейну «Las Navidades en España» передбачає формування у студента 

лінгвосоціокультурної компетентності. Водночас студент набуває 

методичних знань, як складника методичної компетентності викладача 

іноземної мови, зокрема декларативних знань про формат цього засобу 

навчання, про вербальні опори для продування монологічного й діалогічного 

мовлення, процедурних знань про кейсову технологію формування 

лінгвосоціокультурної компетентності, про організацію навчальних 

матеріалів тощо. 
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Перспективу подальших наукових розвідок вбачаю в дослідженні 

інших засобів формування методичної компетентності майбутнього вчителя / 

викладача іноземної мови.  
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Однією з важливих проблем сучасної педагогічної науки є підвищення 

професіоналізму та адекватної підготовки вчителя, готового до роботи в 

умовах ХХІ століття. Переосмислення ставлення до вивчення іноземних мов   

вимагає обов‘язкових принципових змін у професійній підготовці вчителів  

відповідного фаху.   

Основна вимога до професійності вчителів – це ґрунтовні знання 

гуманітарних та природничих наук; знання предмету, який викладається, та 

навичок і вмінь, якими повинні володіти учні; знання структури, змісту 

академічної програми та допоміжних ресурсів до неї; знання загальних та 

специфічних методик викладання предмету та оцінювання успішності учнів; 

усвідомлення полікультурного (расовий, етнічний, соціальний та 

економічний аспекти) підходу до роботи в навчальному середовищі; знання 

психологічних та фізіологічних аспектів розвитку людини; знання, навички 

та вміння, готовність до їх широкого застосування для всебічного розвитку 

учня. 

Різні аспекти підготовки вчителів іноземних мов стали предметом 

вивчення багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців: роль учителя в 

процесі реформування освіти (М. Велш, Д. Фліндерс, М. Хардмен та ін.); 

професійний розвиток педагога (В. Бейярд, Д. Бек, Дж. Берне, С. Вілсон та 

ін.); знання, уміння та навички педагога (Д. Леггет, Дж. Лейнхарт, Л. Ля Рос, 

С. Хол та ін.), діяльність учителя-початківця (Н. Бідюк, Л. Вільямс, 

Дж. Каверт, В. Кеннеді, М. Комз, М. Радишевськ,  Ф. Фейген, Р. Флоуден, 

Ф. Фуллер, Л.  Черній та ін.); педагогічна практика (Н. Вінніцки, К. Кемпбел, 

Дж. Калдехед, Д. Лістон, В. Хантер та ін.). 

Усвідомлюючи, що проблема контролю навчальних досягнень 

студентів, не дивлячись на чисельні наукові праці, ще чекає свого 

самостійного дослідження (особливо ці аспекти актуалізуються із введенням 

в навчальний процес вищої школи кредитно-модульної системи організації 

навчання), зупинимося на основних методологічних позиціях перевірки та 

оцінювання знань. 
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Під поняттям ‖контроль‖ розуміють виявлення, вимір і оцінку 

результатів навчально-пізнавальної діяльності тих, хто навчається [4]. 

Перевірка є компонентом (засобом) контролю і означає виявлення і 

вимірювання рівня якості знань, обсягу праці студента. Саме перевірка 

забезпечує зворотній зв‘язок між викладачем і студентом, отримання 

педагогом об‘єктивної інформації про рівень оволодіння студентами 

навчальним матеріалом, про їх здатність самостійно оволодівати знаннями. 

‖Оцінювання‖ й ‖оцінка‖ як складові контролю за навчальною діяльністю 

студентів співвідносяться як процес і результат: оцінювання – це 

вимірювання рівня знань, умінь і навичок; оцінка – кількісний показник 

якості результатів навчально-пізнавальної діяльності тих, хто навчається. 

Облік успішності передбачає фіксацію результатів контролю у вигляді ‖… 

оцінного судження або числового бала з метою аналізу стану навчального 

процесу за певний період, причин його неефективного функціювання‖ [3]. 

Метою контролю під час вивчення лексикології англійської мови є 

визначення якості засвоєння студентом навчального матеріалу, ступеня 

відповідності умінь і навичок цілям та завданням навчальної дисципліни. 

Зазначена мета конкретизується такими домінантними завданнями контролю 

[7, с. 214]: виявити готовність студентів до сприймання, усвідомлення і 

засвоєння нових лексикологічних знань; отримати інформацію про характер 

самостійної роботи у процесі вивчення курсу лексикології; визначити 

ефективність організаційних форм, методів і засобів навчання; з‘ясувати 

ступінь правильності, обсягу, глибини засвоєння студентами знань, умінь і 

навичок з лексикології. 

 При дотриманні педагогами вимог щодо організації контролю 

навчальних досягнень студентів має реалізовуватися низка функцій, кожна з 

яких тим чи іншим чином пов‘язана з цілісним процесом навчання. Але слід 

зауважити, що досягнення для мети необхідно на усіх етапах навчання 

здійснювати той чи інший вид контролю. Доцільно вказати, що у 

дослідженнях учених виокремлено види контролю залежно від: дидактичної 



22 

 

мети і місця застосування у навчальному процесі (попередній, поточний, 

тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль); способів здобуття 

інформації у процесі контролю (усний, письмовий, графічний); засобів, які 

використовуються під час контролю і самоконтролю (машинний і 

безмашинний); форми організації контролю (індивідуальний, груповий, 

ущільнений або комбінований).  

Так як вказані аспекти теорії контролю навчальних досягнень студентів 

ґрунтовно висвітлюються у педагогічних дослідженнях, вважаємо за 

доцільне не зупинятися на їх аналізі. Натомість, зупинимо свою увагу на 

специфіці здійснення контролю знань студентів із лексикології. 

При оволодінні студентами курсу лексикології об‘єктом контролю є, 

насамперед, теоретичні знання. Учені переконливо доводять, що особливістю 

фахових дисциплін, що забезпечують професійну підготовку майбутніх 

учителів іноземної мови, є їх специфічний зміст, який структурує такі 

складові: лексичні утворення, групи та системи, поняття. Знання з 

лексикології мають інтегрований характер, а тому вони є складним об‘єктом 

контролю.  

Крім контролю теоретичних знань, важливо ще об‘єктивно оцінити й 

здатність студента їх використати на практиці. Коротко зупинимося на 

характеристиці структурних компонентів уміння. Такими складовими 

визначено: 

– предмет діяльності – елементи навколишнього середовища, що 

суб‘єкт має до початку своєї діяльності, і які підлягають трансформації у 

продукт; 

– засіб діяльності – об‘єкт, що опосередковує вплив суб‘єкта на 

предмет діяльності, або те, що, звичайно, називають „знаряддям праці‖, і 

стимули, що використовуються, наприклад, у діяльності управління; 

 – процедура діяльності – технологія (спосіб, метод) одержання 

бажаного продукту. Інформація про спосіб діяльності фіксується у вигляді 

програми або алгоритму на певних матеріальних носіях; 
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 – умови діяльності – характеристика оточення суб‘єкта в процесі 

діяльності (соціальні умови, просторові та часові чинники); 

– продукт діяльності – те, що створено у процесі праці [5]. 

Структурний аналіз уміння дозволяє врахувати усі змістові елементи 

предметної сфери, оволодіння якими слід перевірити й оцінити у тих, хто 

навчається. Зокрема, систему професійної мови – поняття, терміни, 

визначення, позначення; основи (засади) предмета професійної діяльності – 

властивості, явища, факти, спостереження, твердження тощо; відношення 

(сутності сторін і зв‘язків) професійної діяльності – закони, закономірності, 

концепції, співвідношення, принципи, правила, гіпотези, теорії, моделі, 

залежності (зокрема аналітичні, графічні та логічні), структури тощо; 

причинно-наслідкові алгоритми діяльності – послідовності дій, процедури, 

правила прийняття рішень, поведінки, алгоритми, зокрема алгоритми 

розв‘язування технічних задач, доведення теорем тощо [6]. 

 Досвід навчання у ВНЗ дозволяє стверджувати: правильний, 

обґрунтований вибір викладачем способів контролю успішності навчання є 

запорукою ефективного формування пізнавальної активності студентів, їх 

здатностей продуктивно здійснювати навчально-пізнавальну діяльність. До 

основних методів перевірки та оцінювання навчальних досягнень студентів у 

процесі ввчення лексикології англійської мови відносимо: спостереження за 

навчальною діяльністю студентів; усне опитування; письмовий контроль; 

практичний контроль; тестовий контроль, модульний контроль.  

Для того, щоб забезпечити усі функції контролю (освітня, 

діагностична, виховна, стимулююча, розливальна, управлінська), при 

дотриманні встановлених вимог слід у перебігу навчального процесу 

застосовувати комплекс основних методів  перевірки та оцінювання знань 

студентів. Мова про те, що, наприклад, усне опитування найкраще 

забезпечує виховну і освітню функції систематичного контролю знань, тоді 

як тестування – це найбільш об‘єктивний метод. 
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Варто додати, що реалізація завдань контролю об‘єктивно сприяє 

формуванню самоконтролю особистості.  

Узагальнюючи висвітлені методичні аспекти контролю за навчальною 

діяльністю студентів при оволодінні курсом лексикології, слід зробити 

висновок: ефективна фахова підготовка майбутнього вчителя іноземної мови 

можлива за системної організації перевірки та оцінювання знань, умінь та 

навичок майбутніх педагогів, де на всіх етапах контролю (міжсесійний і 

підсумковий контроль) його види (попередня, поточна, тематична перевірки, 

семестровий контроль, державна атестацію) реалізуються комплексом 

методів і форм (усне опитування; письмовий контроль; графічна перевірка; 

практичний контроль; тестовий контроль; консультація; колоквіум; курсова 

робота; залік; іспит тощо), спрямованих на  визначення якості засвоєння 

студентом навчального матеріалу, ступеня відповідності умінь і навичок 

цілям та завданням навчальної дисципліни, здатностей опановувати новими 

теоретичними знаннями та практичними навичками. 
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THE PROBLEMS OF FORMALIZATION OF LITERARY TEXTS IN 

HIGHER SCHOOL 

Bogun M.V. (Kharkiv) 

Digital research of the literature is to some extent customary because now 

there are large amounts of data in different fields of knowledge and people have 

learned to manage and to study it. The following question arises: Can we do the 

same with the literature? We are able to analyze large amounts of data relating to 

astronomy, physics, biology and genetics. But literature is a complex aspect, 

complex object, and perhaps it could be also somehow explored with the use of 

computers to understand what is happening there, what kind of sophisticated trends 

exist there that are not always obvious to readers. 

But first of all, when we talk about this, we need to understand what the 

formalization is, because the science is primarily trying to simplify its object, to 

divide it into a number of parameters and to make numerals, and then to count 

them using the computer because it is its main function. The difficulty of the 

digital study of literature is that it is not very clear how a literary work can be 

formalized. And any natural science starts from formalization. 

In physics for instance the task becomes much simpler: there is some object 

such as a star, a planet or a quasar, and scientists watch it and know what 

parameters from those they watch (e.g., luminosity, or the position in the sky) are 

important and which are unimportant. For example, spectrum or spectral class of 

stars are, probably, important, and some other aspects (e.g., a person who is 

watching a star) are not very important. And this is not applied to literature, 

because science in any case is modelling, object simplification, and we do not 

know exactly what we can simplify without losing the content of the literary work 

and what we can convert into numbers and what not. And it is really a very big 

problem, which is still not resolved, and scientists are now in a position to find 

some solution to this problem. 

The question of how a literary work can be formally described has been dealt 

for a very long time. Yet in the 1920s, the famous literary formalism was partly 
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involved in this problem. It was found that folklore works can be formalized much 

better and literary works did not give such results, although those schemes that 

were applied by Vladimir Propp to the fairy tale in his time, were also tried to 

apply to author's literary works. But here we may see great diversity naturally 

found in the author's literature. 

Propp analyzed many of his country's folk tales and identified common 

themes within them. He broke down the stories into morphemes (analyzable 

chunks) and identified 31 narratemes (narrative units) that comprised the structure 

of many of the stories. But still he has been both lauded for his structural approach 

and criticized for his lack of sensitivity to subtle story elements such as mood and 

deeper context. 

In the 1960 a new trend appeared, some kind of an update of the old 

tendency. Scientists again began to look for opportunities of formalization of 

literary works, to search for some schemes and structures. This was generally the 

time of the progress of natural sciences, and computers appeared at the same time. 

There was no significant progress on this way for many reasons, some of them 

have already disappeared from the horizon at our time. Among them we can name 

computer capacities, which have been increased significantly since that time. Also 

now we have electronic access to the digital texts which may be analyzed 

automatically. 

And now we see a new renaissance of this research. But the difficulties that 

we have mentioned, remain. What can we convert into numbers and what we 

cannot? Philologists are looking for some senses in the literary work, they are very 

difficult to be transferred into numbers, to make some numerical parameter. And 

computer may deal with some elemental facts, such as, for example, words. Words 

can be counted, and if we take any corpus of literary texts, we can look for the 

tendencies existing in the words with the help of which art senses are implemented 

in the literary work. 

Indeed, in recent years such researches appeared, trying to determine what a 

postmodern novel differs from similar literary work with – e.g., modern ones at the 
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same period of time. And there are methods of computer linguistics, which allow 

to calculate how much one text is similar to the other. For example, we may collect 

all postmodern novels with the other ones that we do not consider postmodern, and 

then find out what words indicate special content relevant to the style. 

Another aspect is more formalized and represents what characterizes the 

poetic speech. Poetic language is organized rhythmically, it has stressed and 

unstressed syllables. And the problem is how we can explain to the computer what 

distinguishes pentameter from chorea. In case of success we will easily be able to 

formalize the parameters important for the organization of the text, such as 

cadency, meter, to calculate what is more often used in poems, and what is used 

more rarely, and to make conclusions on this basis. And when we have a lot of 

texts and we can analyze them with a computer, it would be interesting to find 

some great tendencies in them, imperceptible for close reading, familiar to 

philologists. 

Philologists are able to read the texts attentively – it's called close reading. 

And what will happen if we collect all the novels of the XX century and try to 

extract some trends and patterns from them?  Franco Moretti published a book 

"Distant Reading". It is some opposition to close, attentive reading, maybe even 

"abstract reading". That means we digress from the text, try to extract some 

information from it and examine it using large amount of data. Analysis of the data 

represents the area which is very important for modern life, not only for science. 

We take a huge amount of information and try to analyze it statistically. It is very 

similar to the philology, because here and there we are trying to find some non-

trivial patterns that are not visible at first sight, and in one case the statistics helps 

us, and the other, we have not decided yet how to use it. 

But if we let a computer analyze a text with some understandable way, it may 

show some things that are not visible to the reader at first sight. For example, if we 

analyze dialogues and speech by the heroes of some great novels, we will find out 

that, for instance a certain kind of characters typologically combined in some 

groups may use the verbs of the same type in their speech, but a different kind of 
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characters may express themselves in another way. Though the speech was written 

by the same author, by one and the same person, and it should not be so different. 

Computational linguistics allows us to classify characters by their speech. This is 

something that is difficult to do in the process of slow reading, especially if we 

have a big novel. 

Another important problem concerns the subject of the text, thematic 

modelling. We understand the meaning of the text very well when we read it, but it 

is hard to explain the meaning to the computer. Nevertheless, due to 

mathematicians and computer scientists, we are gradually approaching to the 

solution of these problems, and we are now able to explain to a computer where 

the difference between one theme and another lies, for example between the 

themes of nature and love. 

The dynamics of their development in a literary text, invisible in the large 

amount of material, is now available to us and we can see its signs in more text 

typologically. For example, there are such tendencies that at the beginning of the 

novel we are talking about something good, and by the end of the novel we are 

slipping into something tragic. These are the categories that were important to the 

medieval literary criticism, because, as we know, in the Middle Ages the comedy 

was a story that started badly but ended well, and it was not connected with 

something funny. 

Digital technologies, which we deal with, are not yet able to reach for the 

problems important for literary criticism. They are the matters of sense, abstract 

matters, matters of higher functions of the nervous system. Here, the computer is 

still a very stupid device and can deal only with outer ways of realization of these 

matters, that is, with words, their combinations, with their distribution in the text. 

Of course, this is still not enough, but, probably, the further machine learning will 

develop, the so-called deep learning, neural networks, the closer we will be to 

understanding how the text creates the impression on a man, when tension arises, 

or when, on the contrary, a man loses attention for the text and starts to think about 
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something else. We can finally explain to the computer how to deal with the major, 

almost reflex things related to reading of fascinating works. 

So the extraction of the motives and computer trying to recognize where "the 

strains" in the text which capture the reader are and where the relaxed moments are 

–  this is what the digital humanities will deal with in the near future. But in fact 

they are just new methods, which humanitarian scientists prefer, and, in contrast to 

the natural sciences, where the leading scientists are those who discover 

something, in the humanities not discoveries determine the significance of a 

scientist, but the extent to which he is able to invent new methods and engage 

others' ones. Therefore, the involvement of digital technologies in the near future 

will give impetus to the humanities. 
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ДИСКУРС І ТЕКСТ: ФОРМАЛЬНО-ЗМІСТОВІ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ 

Борисов В.А. (Харків) 

Основним засобом вербальної комунікації є текст. Текст як сукупність 

мовних і мовленнєвих фактів з чіткою інтенціональною заданістю став 

об‘єктом вивчення лінгвістики тексту, формування якої почалось у 60-ті роки 

ХХ ст. У ці часи паралельно розвиваються два напрями цього мовознавчого 

річища: згідно з першим напрямом, лінгвістика тексту повинна була 

залишатися мовознавчою дисципліною, тобто існувати разом із фонетикою, 

лексикологією, синтаксисом й іншими лінгвістичними галузями; згідно з 

іншим напрямом, лінгвістика тексту націлена досліджувати вживання мови в 
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реальній комунікації, додавши вищий – текстовий – рівень до абстрактної 

мовної системи. Таким чином, лінгвістика тексту поступово осмислювалася 

як теорія, що описує всі мовні й мовленнєві факти з позиції їхньої участі в 

тексті.  

Мовознавці по-різному трактують лінгвістику тексту, але в усіх 

концепціях та визначеннях спільним є те, що об'єктом її дослідження є 

тексти, а предметом – їхня організація та функціональна природа. Т. 

Ніколаєва визначає лінгвістику тексту як напрям лінгвістичних досліджень, 

що вивчає правила побудови зв'язного тексту та його основні категорії; І. 

Штерн визначає її як комплексну дисципліну, що досліджує внутрішню 

організацію тексту – семіотичну, семантичну, структурну, комунікативно-

прагматичну; американські вчені Р. Дір вен та М. Веспур розглядають 

лінгвістику тексту з позицій того, як мовець і реципієнт здійснюють 

комунікацію за допомогою тексту. Лінгвістика тексту стає галуззю 

мовознавства, яка вивчає семіотичну, структурно-граматичну, семантико-

змістову, комунікативно-прагматичну організацію текстів, їхню категорійну 

систему й мовні засоби її репрезентації, а також процеси продукування, 

розуміння й інтерпретації текстів у семіотичному універсумі культури [7, с. 

482].  

На сучасному етапі наукового осмислення мовно-комунікативної 

практики лінгвістика тексту переходить свої традиційні межі й 

перетворюється з доцентрової на відцентрову, спрямовану на поєднання з 

іншими галузями мовознавства. У зв'язку з найновішими когнітологічними 

дослідженнями лінгвістика тексту потребує нових методик аналізу об'єкта як 

форми репрезентації знань у мові, як концептуального модельного 

відображення дійсності, як модифіката сфери свідомості автора (художньої, 

естетичної, етичної, наукової, аксіологічної, прагматичної) і як моделі впливу 

на свідомість, інтелект, пам'ять, поведінку, погляди інтерпретаторів [6, с. 

106].  
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Лінгвістика тексту на рівні об‘єкта наукового пізнання певною мірою 

корелює з комунікативною лінгвістикою, у центрі уваги якої постає дискурс. 

У дослідженні дискурсу та вивченні його сутнісних характеристик 

диференціюються поняття дискурс і текст, що відображено як у відповідних 

дефініціях, так і в прагненні науковців розвести ці поняття на рівні їх 

формально-змістових ознак. 

На початку 70-х років було запропоновано таку диференціацію понять 

дискурс і текст: дискурс – це текст плюс комунікативна ситуація. 

Відповідно, текст визначали як дискурс мінус комунікативна ситуація [4, с. 

87]. Чимало лінгвістів трактують дискурс як діалогічний спосіб мовленнєвої 

взаємодії, а текст – як переважно монологічне мовлення. Так, зокрема, М. 

Макаров зазначає: «У багатьох функціонально зорієнтованих дослідженнях 

простежується тенденція до протиставлення дискурсу й тексту за низкою 

опозитивних критеріїв: функціональність – структурність, процес – продукт, 

динамічність – статичність, актуальність – віртуальність. Відповідно, 

розрізняють текст-як-продукт і дискурс-як-процес» [4, с. 89]. 

У комунікативній лінгвістиці, на думку Ф. Бацевича, найзагальнішою 

категорією організації мовного коду в спілкуванні визнається дискурс – 

динамічне явище, сам процес спілкування, що після свого завершення 

перетворюється на текст [2, с. 158]. Дискурс і текст – носії інформації, яка в 

мовознавстві пов‘язується зі значенням і смислом, що може бути 

експліцитним й імпліцитним. На думку вченого, між текстом і дискурсом 

існують певні відмінності: текст – це ніби дискурс, який «зупинили», 

вилучивши його учасників та живі обставини; у тексті, на відміну від 

дискурсу, не виявляються паралінгвістичні засоби; текст – одиниця 

лінгвістичного аналізу, дискурс – комунікативного [2, с. 147-148]. У цьому 

разі ваги набувають мовленнєві жанри, задіяні у творенні дискурсу (власне 

комунікація в її процесуальності).  

Таким чином, текст, дискурс та мовленнєвий акт є релевантно 

співвіднесеними в межах модусів існування природної мови (мова – 



32 

 

мовлення – комунікація) і, подані в такій послідовності, відбивають 

підсилення людського фактору в її вивченні [1, с. 5-6]. 

О. Шейгал виокремлює такі варіанти співвіднесеності понять текст і 

дискурс: 

1) текст розглядається як «словесний запис», а дискурс – як мова 

живого спілкування; 

2) дискурс постає як явище діяльнісне, процесуальне, пов'язане з 

мовленнєвим творенням, а текст – як готовий продукт, результат мовної 

творчості, що має завершену форму; 

3) дискурс і текст пов'язані співвідношенням реалізації: дискурс 

розуміється як мовленнєва подія, у ході якої твориться текст як ментальний 

конструкт; 

4) дискурс асоціюється тільки з усним мовленням, а текст – з його 

письмовою формою; 

5) термін «дискурс» виступає родовим поняттям відносно понять 

«мовлення» й «текст»; дискурс об'єднує всі параметри, притаманні і 

мовленню, і тексту (мовлення пов'язане зі звуковою субстанцією, буває 

спонтанним, ненормативним, текст вирізняється графічною репрезентацією 

мовного матеріалу, текст є підготовленим, нормативним); 

6) дискурс трактується як комунікативна подія, що полягає у взаємодії 

учасників комунікації засобом вербальних текстів та інших знакових 

комплексів у певних контекстах спілкування; цей підхід можна подати у 

вигляді такої формули: «дискурс = текст + інтерактивність + ситуативний 

контекст + культурний контекст» [9, с. 10-12].  

Аналогічну мотивацію розмежування дискурсу й тексту презентовано в 

такому тлумаченні: дискурс – це «зв'язний текст у сукупності з 

екстралінгвальними – прагматичними, соціокультурними, психологічними та 

іншими чинниками; текст, узятий у подієвому аспекті; мовлення, що 

розглядається як спрямована соціальна дія, як компонент, який бере участь у 

взаємодії людей та механізмах їхньої свідомості (когнітивних процесах). 
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Дискурс – це мовлення, занурене в життя. Тому термін дискурс, на відміну 

від терміна текст, не вживається щодо старовинних та інших текстів, зв'язки 

яких з життям не відновлюються безпосередньо» [3, с. 136-137].  

У розумінні Т. Радзієвської текст є репрезентантом загальносистемних 

властивостей, він «належить до системи текстових типів, конкретні 

маніфестанти якої, будучи засобами комунікації, утворюють культурний 

простір і відбивають культурну пам‘ять мовної спільноти» [5]. У «Короткому 

тлумачному словнику лінгвістичних термінів» за ред. С. Єрмоленко текст 

(лат. textum – зв'язок, тканина, побудова) тлумачиться як «зв'язна мова, 

письмове чи усне повідомлення, що характеризується змістовою і 

структурною завершеністю, орієнтацією автора на певного адресата. 

Складниками тексту виступають речення, лексико-граматичні засоби зв'язку 

речення в цілісну комунікаційну одиницю» [8, с. 182].  

Таким чином, дискурс розуміємо як когнітивний процес, пов'язаний із 

реальним процесом мовлення, створенням мовленнєвого акту, а текст 

визначаємо як комунікативну систему, структуру, модель, продукт 

мовленнєвої діяльності, роль автора й адресата в якій є значущою. Текст є 

завершеним результатом процесу мовленнєвої діяльності, що має кінцевий 

вихід у певній закінченій і письмово зафіксованій формі.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ У 

ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ 

УНІВЕРСИТЕТІ ім. С. КУЗНЕЦЯ  

Борова Т. А. (Харків) 

Нині фахівця нової генерації неможливо уявити без володіння 

іноземними мовами. Головною метою вивчення іноземних мов є формування 

у студентів загальних та професійно зорієнтованих комунікативних 

іншомовних компетенцій щодо забезпечення ефективного спілкування в 

академічному та професійному середовищі.  

Проведений аналіз наукової літератури засвідчує, що проблема 

розвитку комунікативної іншомовної компетентності у процесі вивчення 

іноземної мови досліджувалась у працях Л. Биркун, І. Зимньої, Т. Колбіної, 

І. Кухти, С. Ніколаєвої, Г. Рогової, Є. Полат, Ю. Пассова, Н. Сахарової, 

В. Скалкіна, Н. Тучіної та ін. Становлять інтерес наукові праці з питань 

навчання іноземній мові за професійним спрямуванням (О. Бакаєвої, 

О. Борисенко, І. Зуєнко та ін.). Проте питання розроблення системи 

іншомовної підготовки фахівців з економічних спеціальностей щодо 

формування мовної особистості не розглядалося останнім часом.  

Мета статті полягає у висвітленні результатів створення системи 

формування мовної особистості студентів Харківського національного 

економічного університету (ХНЕУ) ім. С. Кузнеця, застосування якої 

підвищило якість підготовки фахівців з економічних спеціальностей та 

комп‘ютерних наук з іноземної мови.  

Основними концепціями, які мають практичну реалізацію застосування 
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системи професійно зорієнтованої іншомовної підготовки студентів вишу, 

враховуючи сучасні методи та форми навчання у сфері вивчення іноземної 

мови, можна визначити такі: концепція сталого розвитку та концепція 

інформаційного суспільства. 

В основу навчального процесу з вивчення іноземної мови за 

професійним спрямуванням покладений міждисциплінарний та 

компетентнісний підходи. Зауважимо, що комунікативна 

компетенція відіграє важливу роль у процесі підготовки фахівців нової 

генерації, тому її розглядають як здатність людини використовувати 

країнознавчі, прагматичні, мовні, дискурсійні і стратегічні знання й уміння в 

спілкуванні.  

Відомо, що головною метою вивчення іноземних мов є формування у 

студентів загальних та професійно зорієнтованих комунікативних 

мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної і прагматичної) 

для забезпечення ефективного спілкування в академічному та професійному 

середовищі [1]. 

     Основну увагу на практичних заняттях приділено формуванню 

прагматичної компетентності студентів. Користуючись дескрипторами, які 

зазначені у Загальноєвропейських рекомендаціях щодо мовної освіти, нами 

було виокремлено основні щодо формування іншомовної компетентності 

студентами за стобальною шкалою вимірювання основних видів мовленнєвої 

діяльності. У ході використання різних видів мовленнєвої діяльності, а саме: 

сприймання, продукція, інтеракція або медіація (усна або писемна) 

реалізується комунікативна мовленнєва компетентність студентів.  

У процесі розроблення системи професійно зорієнтованої іншомовної 

підготовки студентів університету враховувалося, що розвиток професійної 

іншомовної комунікативної компетентності неможливий поза соціально-

професійним середовищем, для моделювання якого необхідно створити 

відповідні педагогічні умови, де невід‘ємною складовою є діалог між 

учасниками навчального процесу. Нами використана двокомпонентна 



36 

 

система взаємодії діяльності викладача, діяльності студента, змісту освіти, 

тому що в цьому разі виникає їх спільна діяльність щодо розв‘язання будь-

якого завдання, рішення якого може з‘являтися в процесі його виконання, у 

ході спільної праці студента та викладача. При цьому студенти відіграють 

роль суб‘єкт-об‘єкта або суб‘єкта навчання.  

Інноваційність створеної системи також простежується в 

організаційній площині. За підтримки ректорату, Вченої ради 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, були внесені зміни в організаційну модель навчання 

іноземній мові за професійним спрямуванням для студентів усіх галузей 

знань.  

Модель навчання ґрунтувалася на результатах п‘ятирічного 

експерименту, який проводився в університеті за напрямом підготовки 

бакалаврів «Комп‘ютерні науки» та за освітнім ступенем «Магістр» за 

спеціальностями «Інформаційно-управляючі системи та технології (за 

галузями)». Застосовуючи міждисциплінарний підхід, з боку випускової 

кафедри поступила пропозиція щодо змістового наповнення курсу 

викладання іноземної мови, що повністю віддзеркалює професійну 

спрямованість даного напряму підготовки та спеціалізації. Змістова складова 

містила у собі ті компетентності, які необхідно сформувати у студентів під 

час навчання іноземній мові. Спільними зусиллями кафедри інформаційних 

систем та іноземних мов було розроблено навчальні та робочі програми з 

дисциплін «Іноземна мова», «Поглиблене вивчення іноземної мови» та 

«Іноземна мова для ІТ галузі» для цих студентів.  

Важливим фактором у навчанні студентів іноземній мові за 

професійним спрямуванням є безпосередня їх взаємодія з викладачами. 

Прикладом такої взаємодії є спільні проекти щодо тем, які зазначені у 

робочій програмі. Проекти мають як навчальний, так і науковий характер. 

Так, наприклад, для студентів є одним із цікавих завдань знайти та 

презентувати ролік з YouTube за означеною програмою темою, за темою 

курсових або дипломних робіт. Також популярною серед студентів є щорічна 
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студентська науково-практична конференція, яка відбувається іноземною 

мовою, а доповіді студентів оформлюються як тези виступів і друкуються в 

університетському журналі іноземними мовами. У минулому навчальному 

році у такій конференції взяло участь понад двохсот студентів університету. 

Все це сприяє підвищенню якості навчання студентів іноземній та 

вмотивовує студентів до навчання.  

Отже, за результатами експерименту виявилося, що студенти напряму 

підготовки «Комп‘ютерні науки» формують професійно зорієнтовану 

іншомовну компетентність краще за студентів інших напрямів підготовки. 

Також підраховано, що протягом останніх трьох років студенти цього 

напряму підготовки складають державний іспит на «відмінно» на 20% вище 

ніж студенти інших напрямів підготовки. Тому цей досвід було поширено на 

інші напрями навчання в межах ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 

Таким чином, на першому студенти усіх напрямів підготовки вивчають 

мову в аудиторії чотири години на тиждень. На другому та третьому курсах 

студентам запропоновано вибіркова складова за навчальним планом 

освітньо-професійних програм «Майнор», «Вільний майнор», де на вивчення 

іноземної мови виділяється п‘ять кредитів на семестр, зокрема чотири 

контактних години на тиждень [2]. На четвертому курсі студенти 

поглиблюють знання з іноземної мови у професійній площині. Після 

чотирьох років вивчення іноземної мови студенти складають письмово 

державний іспит. Навчаючись на освітньому ступені «Магістр» студенти 

можуть також обирати вибіркову складову за навчальним планом освітньо-

професійних програм маг-майнорів з вивчення іноземної мови. 

Навантаження цих дисциплін складає по п‘ять кредитів у двох семестрах, 

зокрема чотири контактних години на тиждень.  

Формування іншомовної компетентності проходить через реалізацію 

завдань, які не є суто мовленнєвими, навіть коли вони передбачають 

функціонування певних видів мовлення та використання комунікативної 

компетентності студента. Виконання поставлених завдань відбувається на 
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основі застосування видів мовленнєвої діяльності, вони передбачають 

опрацювання шляхом рецепції, продукції, інтеракції або медіації письмових 

або усних текстів. Зв‘язок між завданням і текстом залежить від суті 

завдання. Тут важливим є саме система розроблення системи завдань щодо 

формування та розвитку мовної та мовленнєвої компетентності студентів з 

іноземної мови за професійним спрямуванням. Викладачами кафедри 

іноземних мов за ініціацією завідуючої було створено систему завдань, які 

відповідали комунікативній спрямованості, були діяльнісно-орієнтованими 

та ґрунтувалися на автентичних текстових матеріалах і могли бути 

застосовані з урахуванням ІТ технологій.  

Отже, викладачами кафедри іноземних мов розроблено та 

систематизовано навчальні матеріали у відповідності до сучасних вимог і з 

застосуванням ІТ технологій.  

Необхідно звернути увагу на те, що у процесі розроблення 

комунікативних завдань було дібрано достатня кількість мовних дій, які 

могли б задовольнити комунікативні потреби певного контингенту студентів. 

Такий підхід мав місце у ході розроблення матеріалів для студентів 

економічних спеціальностей. Навчальні матеріали побудовані таким чином, 

що дозволяють підготуватися до складання міжнародного іспиту Business 

English Certificate (ВЕС). Система завдань, яка є у цьому іспиті також взята за 

основу у підготовці екзаменаційних матеріалів до державного іспиту 

наприкінці четвертого року навчання студентів та до вступу в магістратуру.  

Отже, нова організація навчального процесу стимулює необхідність 

інтенсифікації навчання студенів іноземній мові за професійним 

спрямуванням. Інтенсифікація навчання може відбуватися за умов зміни 

змісту, методів, засобів, форм та організації навчання. У нашому випадку 

нами використані всі зазначені напрями.  

Проте перелік умов, який було виконано щодо застосування та 

підтримки системи професійно зорієнтованої іншомовної підготовки 

студентів вишу не є вичерпаним, у перспективі планується розширити сферу 
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послуг з іншомовної підготовки фахівців для працівників компаній та інших 

організацій з метою підвищення рівня навченості працівників з іноземної 

мови, відтворюючи модель безперервної іншомовної освіти, починаючи з 

дитячого садочка та упродовж життя. 
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РОЗВИТОК МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА-ФІЛОЛОГА В 

КОНТЕКСТІ  КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Вєдєрнікова Т.В.(Харків) 

     Інтеграція України у європейський та світовий освітній простір зумовлює 

нове бачення основної мети вивчення іноземних мов у вищих закладах 

освіти. Дослідники вказують насамперед на зміну статусу навчальної 

дисципліни «іноземна мова» з точки зору її культурологічної функції, 

оскільки мова – не тільки джерело комунікативної діяльності, але й засіб 

пізнання, формування і передачі думки, вираження почуттів, емоційних 

станів людини, засіб реалізації усіх потреб освіченого народу. Провідною 

метою вивчення іноземної мови студентами вищих закладів освіти різних 

напрямів підготовки стає іншомовна компетентність особистості, а бажаним 

результатом – використання іноземної мови як доступного засобу 

спілкування і збагачення досвіду фахової підготовки. 

        Передумовою становлення майбутнього філолога є здатність студента 

використовувати набуті під час навчання у ВНЗ знання та сформованість у 

навчальній діяльності відповідної компетентності. Професійна підготовка 

майбутніх фахівців-лінгвістів до ефективної діяльності передбачає 

формування в них системи знань, філологічних і педагогічних здібностей, 

http://www.hneu.edu.ua/Elective_component_of_educational_and_professional_progms
http://www.hneu.edu.ua/Elective_component_of_educational_and_professional_progms
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умінь влучно будувати, підтримувати і коригувати професійний 

монолог/діалог, насичувати його виражальними засобами іноземної мови – 

комунікативної компетентності. 

      У психолого-педагогічній літературі компетентність розглядається як 

категорія оцінна, що характеризує людину як суб‘єкта певного виду 

діяльності і забезпечує досягнення успіхів. При цьому оцінюються такі 

компоненти, як структура знань і умінь, ціннісні орієнтації, ставлення до 

діяльності, її результативність і здатність до її удосконалення. Варто 

зазначити, що об‘єктом дослідження вчених-лінгвістів і методистів було 

питання розвитку вмінь усного й писемного мовлення учасників навчального 

процесу (Н.Д. Бабич, І. К. Білодід, О. М. Біляєв, В. С. Ващенко, Н. Б. Голуб, 

О. В. Караман, В. Я. Мельничайко, М. І. Пентилюк, О. Д. Пономарів, І. та 

ін.).  

        Психолінгвістичний аспект розвитку мовлення активно досліджували 

Б.Ф.Баєв, Л. С. Виготський, М. І. Жинкін, І. О. Зимня, Г. С. Костюк, І. О. 

Синиця та ін. Питання формування й розвитку мовленнєво- комунікативних 

умінь порушено в наукових розвідках Л. А. Булаховського, І. Бодуена де 

Куртене, В. В.Виноградова, І. Р. Вихованця; основні концептуальні засади 

комунікативної лінгвістики та самого спілкування як об‘єкта її вивчення 

обґрунтували Ф. С. Бацевич, П. Я. Гальперін, Л. І. Мацько, М. Я. Плющ та ін.  

       Сучасна система вищої освіти передбачає обов‘язкове використання 

компетентнісного підходу до формування особистості майбутнього фахівця. 

Відповідно до цього підходу випускника навчального закладу розглядаємо як 

людину з гнучким і нестандартним мисленням, яка вміє швидко 

адаптуватися до змін життя. Такі якості можна сформувати за умов високого 

професіоналізму та набуття фахових компетентностей. Компетентнісний 

підхід Т.В.Симоненко трактує як сукупність дій, спрямованих на розвиток 

базових компетенцій мовної особистості як учнів, так і студентів ВНЗ. Він 

передбачає створення внутрішньої мотивації, що визначає сукупність 
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готовностей людини до такої навчально-пізнавальної діяльності, в основі 

якої – компетентності [5, с. 348].  

        Аналізуючи специфіку компетентнісного підходу в сучасній освіті, 

І.Д.Бех наголошує на тому, що цей підхід став відповіддю на актуальні 

потреби суспільства, зокрема ринку праці. Концептуальними засадами 

компетентнісного підходу науковець визначає досвідченість суб‘єкта 

навчання діяти в певній життєвій ситуації, трансформацію його навчальних 

здобутків, здібностей (знань, умінь) у відповідні компетентності. Саме 

досвідченість як основу компететнісної освіти І. Д. Бех протиставляє 

обізнаності й поінформованості суб‘єкта в певній галузі [2].  

         Питання комунікативної компетентності, що лежить в основі 

компетентнісного підходу до навчання, активно досліджує Ф. С. Бацевич, 

який під цим поняттям розуміє рівень досвіду взаємодії з людьми, який 

потрібен для «успішного функціонування в професійному середовищі й 

суспільстві» [1, с. 8]. Окрім того, цю категорію науковець розглядає як 

сукупність комунікативних стратегій і правил, постулатів, якими необхідно 

оволодіти учасникам акту спілкування; як навички використання мови в 

конкретному контексті; сукупність знань про спілкування в різноманітних 

умовах і з різними комунікантами. Під комунікативною компетентністю 

науковець також розуміє досконале володіння вербальними й невербальними 

засобами спілкування, вміння їх доцільно застосовувати в конкретній 

мовленнєвій ситуації як у ролі адресата, так і в ролі адресанта [1, с. 135].  

         Л.А.Думанська зазначає, що головною ознакою комунікативно 

компетентної особистості є партнерська позиція в спілкуванні на правах 

рівності. Kомунікативну компетентність дослідниця визначає як «уміння 

вийти з будь-якої ситуації, не втративши власної внутрішньої волі та не 

давши втратити її партнеру по спілкуванню» [3]. Студент-філолог «повинен 

оволодіти саме мовленнєвим спілкуванням, тобто комунікативною 

діяльністю, оскільки це живий мотивований процес взаємодії між 
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співрозмовниками (учасниками комунікації), спрямований на реалізацію 

конкретної життєвої цільової настанови» [3, с. 82].  

          І. О. Зимня виділила 3 основні групи компетентностей: а) 

компетентності, що характеризують особистість як суб‘єкта життєдіяльності; 

б) компетентності, що визначають особливості взаємодії людини з іншими 

людьми; в) компетентності, що визначають діяльність людини, проявляються 

в усіх її типах і формах [4]. Узявши за основу зазначену типологію, 

уважаємо, що комунікативна компетентність об‘єднує в собі комплекс 

компетентностей, які забезпечують ефективність професійної діяльності. 

         Таким чином, мовна особистість – це людина, яка досконало володіє 

знаннями з iноземної мови, вміє користуватися всіма її багатствами й 

виражальними засобами з урахуванням ситуації спілкування (особливостей 

мовленнєвого акту). Рівень інтелекту, певні моральні якості, риторична 

майстерність, мистецтво володіти й оперувати словом – визначальні 

характеристики мовної особистості майбутнього словесника. Саме вони є 

чинниками, що лежать в основі навчального процесу ВНЗ, головна мета 

якого – формування вправності у професійній діяльності філолога, 

передумовою якого є формування комунікативної компетентності. Звідси 

визначення мовної особистості, яке має складну структуру і виступає як 

взаємодія і взаємопроникнення лінгвістичної, соціокультурної та 

комунікативної компетенцій, рівень сформованості яких дозволяє 

майбутньому спеціалісту ефективно здійснювати іншомовну, а отже, 

міжмовну, міжкультурну і міжособистісну комунікацію. Комунікативну 

компетентність студента-філолога визначаємо як уміння комунікативно 

виправдано користуватися засобами мови у професійному спілкуванні, що є 

нормативними й доступними для всіх учасників комунікативного акту 

(відповідають меті, намірам, умовам спілкування та особливостям мовної 

підготовки учасників акту спілкування). Рівень ефективності 

комунікативного процесу зумовлений рівнем сформованості іншомовної 

комунікативної компетентності суб‘єктів.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОГО ДІАЛОГУ 

ЯК МОВНОГО ЯВИЩА В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ 

Воробйова І.М. (Харків) 

Текст є найбільш складним і суперечливим рівнем мовної системи, адже 

саме в ньому сходяться та взаємодіють інші рівні цієї системи, мобілізуються 

та актуалізуються основні функції мови, насамперед когнітивна та 

комунікативна. У зв‘язку з цим вагоме місце займають аспекти художнього 

мовлення, серед них особливо важливим є вивчення внутрішнього мовлення 

(ВМ) (внутрішнього діалогу). 

Актуальність дослідження ВМ визначається необхідністю 

комплексного аналізу психологічної природи мовної структури та 

функціонування внутрішнього діалогу (ВД) в зв‘язку з тим, що це явище має 

особливості, які відрізняють його від інших форм внутрішнього мовлення, 
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які мають відображення в художньому тексті. Актуальність дослідження 

обумовлена також художньою цінністю та високою продуктивністю 

стилістичного прийому внутрішнього діалогу в сучасній художній літературі. 

Різноманіття форм ВД має певний функціональний зміст у 

життєдіяльності особистості та виконує наступні функції: комунікативну, 

пізнавальну, регуляторну. До регуляторних функцій відносяться зміни 

замислу, програми рішення задач, утворення особливих форм розумового 

процесу та ін. Наступною рисою ВД є його ненавмисний, мимовільний 

характер. Для ВД властиві редукованість, стислість мовлення, використання 

різних лексичних засобів, що компенсують згорнутість та стислість мовної 

форми ВД робить цю форму багатофункціональною. 

Художній текст – це не тільки відображення навколишнього світу, але й 

вираження мовними засобами моделі авторського ставлення до світу. У 

художній літературі існує розподіл функцій між засобами викладення. За 

засобами традиційно закріплюються конкретні функції. Так, внутрішній 

діалог звичайно використовуються для: 

1) зображення подій крізь свідомість героя, передачі історичної та 

політичної атмосфери: 

I wish that I was with the British. It would have been much simpler. Still I 

would probably have been killed. Not in this ambulance business. British 

ambulance drivers were killed sometimes. Well, I knew I would not be killed. Not 

in this war. It did not have anything to do with me. It seemed no more dangerous to 

me myself than war in the movies. I wished to God it was over though. Maybe it 

would finish this summer. Maybe the Austrians would crack. They had always 

cracked in other wars. What was the matter with this war? Everybody said the 

French were through. Rinaldi said that the French had mutinied and troops 

marched on Paris. (2, р. 56–57) 

2) відображення справжніх думок героя, того, що дійсно його хвилює: 

All right, what was I going to do now? I couldn‘t bring in a load because you 

have to have money to buy the booze and besides there‘s no money in it any more. 
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The town is flooded with it and there‘s nobody to buy it. But I was damned if I was 

going home broke and starve a summer in that town. Besides I‘ve got a family… 

Hell, I didn‘t even have enough money to put in gas. It was a hell of a note, all 

right. Some Mr. Johnson. (4, р. 34) 

3) вираження емоційного стану, зокрема негативних емоцій, коли думки 

героя переповнені ненавистю чи гнівом, коли герой роздратований чи 

надмірно схвильований. У таких випадках внутрішня мова точно відображає 

справжні почуття, нічого не приховуючи від читача: 

Not yet, he thought. No, better not yet. Christ, that was lucky. What the hell 

difference does it make to Albert when he‘s dead? Saves his old woman to bury 

him. That big-faced bastard. That big-faced bastard. That big-faced murdering 

bastard. Christ, I‘d like to take him now. But I better wait. (4, р. 127) 

4) вираження емоційного напруження і перевантаження героя, 

надзвичайно складної стресової ситуації:  

Catherine was in bed now between two sheets, over her and under her. Which 

side did she sleep on? Maybe she wasn't asleep. Maybe she was lying thinking 

about me. Blow, blow, ye western wind. Well, it blew and it wasn‘t the small rain 

but the big rain down that rained. It rained all night. You knew it rained down that 

rained. Look at it. Christ, that my love were in my arms and I in my bed again. 

That my love Catherine. That my sweet love Catherine down might rain. Blow her 

again to me. Well, we were in it. Every one was caught in it and the small rain 

would not quiet it. ―Good-night, Catherine,‖ I said out loud. ―I hope you sleep 

well. If it‘s too uncomfortable, darling, lie on the other side,‖ I said. ―I‘ll get you 

some cold water. In a little while it will be morning and then it won‘t be so bad. 

I‘m sorry he makes you so uncomfortable. Try and go to sleep, sweet.‖ (2, р. 179–

180)  

5) посилення ефекту трагізму того чи іншого становища героя: 

But what if she should die? She won‘t die. But what if she should die? She 

won‘t. She‘s all right. But what if she should die? She can‘t die. But what if she 

should die? Hey, what about that? What if she should die? (2, р. 277) 
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6) відображання моральних пошуків, роздумів героя у спромозі 

зрозуміти реальність, осягнути її закони, які так часто йдуть усупереч 

власним поглядам. ВД стає засобом художнього зображення, що розкриває 

еволюціонування думки і світосприйняття героя, його моральних поглядів: 

It makes you nervous, she thought. But you have to sleep. I wonder how Eddie 

would be if we were married. He would be running around with some one younger 

I suppose. I suppose they can‘t help the way they‘re built any more than we can. I 

just want a lot of it and I feel so fine, and being someone else or someone new 

doesn‘t really mean a thing. It‘s just it itself, and you would love them always if 

they gave it to you. The same one I mean. But they aren‘t built that way. They want 

someone new, or someone younger, or someone that they shouldn‘t have, or 

someone that looks like someone else. Or if you‘re dark they want a blonde. Or if 

you‘re blonde they go for a redhead. Of if you‘re a redhead then it‘s something 

else. A Jewish girl I guess, and if they‘ve had really enough they want Chinese or 

what do you call thems or goodness knows what. I don‘t know. (2, р. 186–187) 

Використовуючи ВД як засіб характеризування героя, автор намагається 

передати не тільки її зміст, але й показати сам процес виникнення думок та 

почуттів. Предметом нашого дослідження повинні стати морфологічні та 

лексичні особливості, синтаксична структура та стилістичні функції ВД. 

Морфологічні признаки ВД відкриваються передусім у прономінальній 

та темпоральній сферах. Для зображення ВМ характерно домінування 

форми третьої особи, причина продуктивності якої є здатність автора 

бути своєрідним посередником між об‘єктом зображення та читачем.  

Транспозиція з перспективи 3-ї особи на перспективу першої також є 

ведучою морфологічною ознакою ВД. У процесі опису морфологічних ознак 

ВД важливе місце посідає аналіз категорії художнього часу. Відмінною 

рисою художнього твору є розмежування «сюжетного часу» та «часу 

автора». Для передання сюжету, наприклад, у оповіданні «Старик та море» 

Хемінгуей  використовує переключення від Past Simple до Past Perfect або 

Present Indefinite: 
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He waited with the line between his thumb and his finger, watching it and the 

other lines at the same time for the fish might have swum up or down. Then came 

the same delicate pulling touch again. 

He'll take it," the old man said aloud. God help him to take it." 

He did not take it though. He was gone and the old man felt nothing. 

He can't have gone," he said. Christ knows he can't have gone. He's making a 

turn. Maybe he has been hooked before and he remembers something of it. 

Then he felt the gentle touch on the line and he was happy. 

It was only his turn," he said. He'll take it." (3, р. 56–57) 

Таким чином, головними морфологічними особливостями ВД є зміна 

перспективи оповідання від третьої особи до першої, зміна від дійсного 

способу дієслова до наказового і перехід від одного часу до іншого.  

Спонтанність, незапрограмованість ВМ передбачають використання 

стереотипної, типової лексики та стійких мовних оборотів на фоні 

загальновживаної лексики, сутністю яких є індивідуалізована репрезентація 

суб‘єктного плану. До таких засобів відносяться емоційно-експресивна 

лексика, а також модальна та стилістично забарвлена лексика. Наприклад, в 

оповіданні «The Old man and The Sea» читач у думках рибалки зустрічається 

з назвами багатьох риб та рибацьких термінів: tuna, flying fish, marlin, dolphin, 

sardine, blue runner, yellow jack, аlbacore, bait, hook, cut off, etc.  

Характерною ознакою ВМ є дуже широке вживання модальної лексики, 

що є надзвичайно важливим засобом індивідуалізації та психологізації 

зображення. Застосовуються практично усі модальні дієслова, наприклад: 

The poor homeless man. I ought to stay with him, but I know that is too much 

for him to bear. I am ashamed and disgusted with myself and I hate what I have 

done. It all may turn out badly too. But I must not think about that. (2, р. 170) 

Характерною ознакою ВД є також часте вживання модальних слів 

maybe, perhaps, probably, certainly, of course, etc. та повторення певної 

лексики, що дає змогу зробити акцент на відношенні героя до того чи іншого 

явища у його житті, що зазвичай має трагічний характер. 
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Але повторення можуть бути використані із метою підкреслення 

щасливого стану героя, радості, що його переповнює, а також для 

підкреслення сумнівів, хвилювань, того, що більш усього бентежить героя.  

У плані синтаксису, властивого ВД, можна виділити редукованість 

структур, інверсію, безсполучникові конструкції при відношенні підрядності, 

перевага запитальних речень. Домінантною рисою синтаксису внутрішнього 

діалогу можна назвати питальні речення. Ця особливість пов‘язана з 

психологічною природою ВД. Зміст запитального речення – запит про 

невідоме, про те що турбує.  

Наступною ознакою є редукованість мови героя, що відображає 

спонтанність ВД, наприклад: 

I was not made to think. I was made to eat. My God, yes. Eat and drink and 

sleep with Catherine. To-night maybe. No that was impossible. But to-morrow 

night, and a good meal and sheets and never going away again except together. (1, 

р. 208) 

Типовою рисою синтаксичного устрою ВД є наявність паралельних 

конструкцій – речення, що мають єдину чи схожу синтаксичну модель і 

розташовані один за одним.  

Також використовується інверсія як прийом створення експресії в 

художньому тексті.  

ВД, як літературно-художній метод, має велике майбутнє, тому що 

використовуючи цей метод автор спирається не тільки на своє уявлення та 

інтуїтивне почуття того, як має проходити той чи інший процес у людини, 

але й на дані численних психологічних досліджень, які встановили 

природність внутрішнього діалогу у людини.  
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НАВЧАННЯ МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННЮ ПІД ЧАС РОБОТИ З 

УСНОЮ ТЕМОЮ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У 

НЕМОВНИХ ВНЗ  

Голубнича Л.О. (Харків) 

Пошук методичних прийомів навчання монологічному мовленню 

упродовж тривалого часу залишається в центрі уваги методистів і педагогів-

практиків, адже монологічне висловлювання є одним із видів спілкування, а 

відтак, є метою навчання іноземних мов. Оскільки існує багато незрозумілих 

і суперечливих питань щодо розв‘язання основних проблем, пов‘язаних із 

навчанням монологічному мовленню під час роботи з усною темою, виникає 

необхідність їх подальшого вивчення.  

Однією з основних характеристик монологічного мовлення, 

пов‘язаного з усною навчальною темою, є порівняно невелика ступінь 

проблемності його змісту, адже під час монологічного висловлювання на 

розмовну тему студентам немовних ВНЗ, як правило, не потрібно згадувати 

незнайому чи малознайому інформацію, що може ускладнювати формування 
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смислового наповнення мовлення. Відтак, розумова діяльність студентів 

спрямована саме на формування іншомовного висловлювання, а не на 

глибокі розумові пошуки. 

Основною композиційною формою монологічного мовлення на усну 

навчальну тему є опис, що можна вважати найбільш доступною формою 

усного висловлювання.  

Відомо, що важливою основою такого різновиду монологічного 

мовлення є наявність печатного тексту-теми, який має виконувати функцію 

навчального зразку. Роль тексту, що читають або прослуховують студенти 

при навчанні монологічному висловлюванню є дуже значною, тому що 

мовлення студентів на початку роботи з усною темою фактично являє собою 

його трансформації різного роду. Але необхідно прагнути до того, щоб на 

завершальному етапі вивчення усної розмовної теми звільнитися від тяжіння 

до печатної основи. Викладач має підвести студентів до самостійного 

породження монологічного висловлювання, основаного на власних думках 

щодо розмовної теми, яка зазвичай пов‘язана із майбутньою професією 

студентів. Однак нерідко трапляється, що печатний текст залишається 

головним фактором у процесі народження монологічного мовлення. 

Студенти відтворюють готові думки, фрази та навіть окремі досить великі 

фрагменти тексту, спираючись на пам‘ять, а не на вміння будувати 

висловлювання. Очевидно, що такий підхід до формування усного мовлення 

є хибним.  

Вважається, що, при раціональному використовуванні тексту можливо 

досягти достатньо вільного монологічного мовлення, яке строїться 

незалежно від тексту-теми, котра вивчається [1, с. 17]. Відтак, не слід 

допускати, щоб у свідомості студентів під час формування усного 

висловлювання на певну тему превалював вивчений текст-тема. Одним із 

розповсюджених методів навчання монологічного мовлення методисти 

вважають використання зразків висловлювання. Спочатку студенти 

знайомляться зі зразком, потім формулюють власну думку, спираючись на 
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зразок, а на останньому етапі повністю відходять від зразка та самостійно 

формують монологічні висловлювання.  

Для того, щоб навчити студентів будувати власне мовлення по аналогії 

з мовним матеріалом, наданим у тексті-темі та використовувати інформацію, 

що міститься у навчальному тексті, іноді варто застосовувати «умовно 

непідготовлене висловлювання», тобто таке, котре студенти готують 

безпосередньо перед висловлюванням і витрачають на підготовку мінімум 

часу. 

Наведені методи навчання монологічному мовленню під час роботи з 

усною темою не є вичерпними, але можуть стати основою для створення 

нових ефективних методів роботи щодо зазначеної проблеми. 

1. Чуйков Б. Т. Основные функциональные виды устной речи на 

иностранном языке и некоторые вопросы ее формирования / Б. Т. Чуйков // 

Иностранные языки в высшей школе. – 1979. – № 14. – С. 16 – 23. 

 

КОМП’ЮТЕРНА ПРОГРАМА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ 

ВИПРОБОВУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОГО ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Дубок М. Ю. (Київ) 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій в сучасному світі став 

одним із показників наукового прогресу. Будь-яка сфера діяльності людини і 

майже кожна галузь науки зазнала технологічного впливу. Наочним 

прикладом впровадження інформаційних технологій у галузі лінгвістики є, 

зокрема, вже звична можливість розпізнавання голосу, перетворення 

текстової інформації у голосову, отримання коротких, але корисних 

відомостей про текст тощо. Втім, можна помітити, що усі досягнення 

стосуються дуже вузьких «напрямів», які умовно можна назвати акустикою 

(взаємодія з різними типами мовлення) та лінгвостатистикою (здобуття 

інформації, представленої числами та частотами). Причини цього можуть 

бути різні, але одна з них цілком зрозуміла – мала кількість програмного 
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забезпечення для потреб лінгвістики. Натомість, у лінгвістиці можуть та 

мають бути застосовані технології, що замінять ті етапи роботи лінгвістів, що 

радше вимагають більше часу, аніж інтенсивного розумового напруження. 

То чому ж програмного забезпечення недостатньо? На думку автора, це 

пов‘язано зі складністю та обсягом роботи, що має бути виконана для 

створення необхідних лінгвістичних програм. З власного досвіду нам відомо, 

що рано чи пізно наступає мить, коли обсяг створюваної комп‘ютерної 

програми стає занадто великим для одного розробника. Звісно, логічним 

вирішенням цього є залучення більшої кількості розробників. Проте одразу ж 

постає проблема відсутності фахівців, які мають знання як у лінгвістиці, так і 

у програмуванні. Також, необхідне знання тієї мови, на яку орієнтована 

комп‘ютерна програма. Вирішення проблеми недостатньої кількості 

програмного забезпечення ми вбачаємо у покращенні процесу розробки 

комп‘ютерних лінгвістичних програм. На думку автора, заслуговує на увагу 

саме етап перевірки створюваного програмного забезпечення, оскільки, 

насправді, він починається не після оприлюднення бета-версій, а 

безпосередньо під час створення, що й зумовлює важливість та актуальність 

проведеної розробки. 

Більш ніж за 60 років досліджень так і не було цілком реалізовано чимало 

важливих систем автоматичного опрацювання людської мови. 

С. О. Шереметьєва, Н. Ю. Дюмін до таких систем відносять інформаційний 

пошук, автоматичні переклад, реферування, анотування тощо [2]. Також, 

опосередковано цю проблему вивчали Б. Н. Судаков, М. В. Іванова [1]. На 

Заході даним питанням займались В. Стівенс, С. Спьорлінг, Д. Лорітц, 

Р. Кеннер, Д. Еслін, М. Бреннан [3] та інші. 

В процесі створення багатофункціональної комп‘ютерної програми у 

галузі лінгвістики збільшується кількість необхідних перевірок. Це є 

проблемою, оскільки випробовуванню мають піддатися усі рядки 

програмного коду, на роботу яких впливає остання внесена зміна. Ретельно 

перевіряються і ті частини коду, які теоретично могли піддатися впливу 
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останньої зміни у ньому. При цьому слід розуміти, що, оскільки програма 

лінгвістична, то одна перевірка – це не один рядок. Навпаки, один рядок 

коду, що, скажімо, визначає, чи є виділене слово іменником, має бути 

перевірений величезну кількість разів. 

Даний випадок не є умовним, а цілком реальним. З власного досвіду 

автор наводить приклад створення комп‘ютерної програми для аналізу і 

синтезу -ing форм англійського дієслова під назвою «Linrane». Щоб 

визначити наявність у певному фрагменті тексту форми Continuous та 

визначення її типу, якщо така зустрілася, комп‘ютерна програма виконувала 

не один десяток перевірок. У випадку, якщо програма не могла визначити у 

тексті форму Continuous, розробником вносилися зміни. Втім, після кожної 

такої зміни необхідно було перевіряти всі проаналізовані раніше тексти, щоб 

з‘ясувати, чи не відбулися небажані зміни при аналізі. Наприклад, 

розробнику програми потрібно було перевірити, чи не почала програма 

знаходити форму Continuous там, де її немає. На певних етапах розробки такі 

перевірки займали від двадцяти до тридцяти хвилин (!) при будь-яких 

найменших змінах до програми. 

Отже, перевірка роботи програми може займати час більший, аніж її 

розробка. Оскільки йдеться лише про первинну перевірку програмного 

забезпечення розробником, це не є прийнятним. Саме тому автором було 

прийняте рішення про створення такої комп‘ютерної програми, яка б 

виконувала ці перевірки, сповіщаючи розробника про відхилення у роботі 

програми. Таким чином, розробник знатиме, де саме виникає помилка у коді 

та з яким матеріалом. Така комп‘ютерна програма була створена автором, 

щоб значно пришвидшити процес розробки «Linrane». Втім, зазначена 

програма може застосовуватися при розробці інших лінгвістичних програм, 

скорочуючи час перевірки до мінімуму завдяки автоматизації цього процесу. 

Автоматизація випробовування лінгвістичних програм забезпечується 

тим, що створена автором комп‘ютерна програма порівнює звіт про 

результати роботи програми, що тестується, зі звітом-взірцем. У звіті-взірці 



54 

 

власноруч введені лінгвістом потрібні результати, і метою порівняння 

поточного звіту зі звітом-взірцем є досягнення необхідної ефективності та 

точності, що при правильній розробці збільшуватимуться при звірянні 

кожного наступного звіту. 

Використання програми передбачає тісну співпрацю програміста і 

лінгвіста, у якій провідну роль відіграє останній. Даний продукт у 

перспективі змінить існуючу практику розробки лінгвістичних програм. 

Особливо це зачепить лінгвістів, оскільки їхня безпосередня присутність у 

момент розробки лінгвістичних програм буде необхідна лише при першому і 

єдиному створенні звіту-взірця та при фінальному випробовуванні 

створеного продукту. Таким чином, зробивши свій внесок, лінгвіст доволі 

скоро отримає продукт, що полегшить його професійну діяльність. Цілком 

ймовірно, що деякі етапи роботи мовознавців, переважно ті, що не 

потребують знань у таких галузях лінгвістики, як семантика та прагматика, 

будуть цілком автоматизовані. 

За результатами випробувань, програма для автоматизації тестування 

лінгвістичного програмного забезпечення значно прискорює створення 

зазначених програм і може бути застосована лінгвістами та програмістами. 

Створення лінгвістичного програмного забезпечення – важливе та актуальне 

завдання, що під силу виконувати фахівцям у галузі прикладної лінгвістики, 

які отримують підготовку в області нових комп‘ютерних технологій та 

вивчення іноземних мов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО РАЗВИТИЮ РЕЧЕВОЙ 

АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ СПОРТИВНОГО ВУЗА НА ЗАНЯТИЯХ 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Ермолаев В.К., Линченко Н.Ю. (Харьков) 

Важность изучения английского языка как языка международного 

общения в современных условиях давно является общеизвестным фактом. 

Постоянно подчеркивается и необходимость модернизации и 

усовершенствования подходов и технологий преподавания. Сегодня 

применяются разные методы изучения английского языка, преимущество 

предоставляется таким, которые объединяют коммуникативные и 

познавательные цели. Благодаря новейшим технологиям и достижениям 

науки использования таких подходов становится еще эффективнее. 

Выпускник ВУЗа должен владеть иностранным языком не только как 

средством общения, но и средством обучения, что предъявляет повышенные 

требования к владению языкам. Специфичным является также то, что 

процесс овладения иноязычной речью происходит в речевой практике. 

Как известно, студенты овладевают речевым опытом не изолированно 

(каждый в отдельности), а в коллективе группы, причѐм в процессе 

овладения иноязычной речью студенты вступают в многообразные, 

постоянно меняющиеся речевые связи друг с другом и с преподавателем. 

Преподаватели стремятся сформировать речевой коллектив в учебной группе 

так, чтобы студенты чувствовали себя свободно, не боялись говорить на 

иностранном языке, не испытывали скованности перед педагогом и 

https://calico.org/html/article_332.pdf
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однокурсниками, могли развивать языковые способности, проявить свою 

личность. 

Что же такое речевой коллектив? 

Этот термин встречается в работах Г. Лозанова, однако точно он не 

определѐн. Основные признаки коллектива, в отличии от случайной группы 

людей, намечены психологами Л.И.Уманским, Я.Л. Коломинским, Е.М 

Круговой и сводятся к следующему: 

- общность целей членов коллектива; 

- совместная деятельность; 

- психологическая коммуникативность. 

Формирование коллектива осуществляется через систему упражнений 

в ситуациях речевого общения. Речевая деятельность членов коллектива 

организуется преподавателем. Система упражнений должна учитывать 

варьирование связей между членами коллектива и возможность выступить в 

различных ролях: в роли преподавателя, лидера, трансмиссера, 

партиципиента, чтобы каждый мог быть инициатором разговора, уметь 

поддержать его и завершить, делая вывод. 

Преподаватель рассматривается как член речевого коллектива, 

выполняющий свою функцию, а не противопоставляющий себя коллективу. 

Отбор и организация языкового материала определяется 

практическими целями обучения иностранному языку и задачами обучения 

на данном этапе. Единицей организации учебного процесса являются 

упражнения. Процесс преподавания рассматривается как взаимосвязанная и 

взаимообусловленная деятельность педагога и студентов. Таким образом, 

упражнения рассматриваются как средство организации учебного процесса и 

как средство формирования отношений между студентами и преподавателем. 

Учебно-речевые ситуации определяются как форма управления 

мыслительно-речевой деятельностью студентов на изучаемом языке. 

В зависимости от формы взаимосвязи с объектами выделяется 3 типа 

ситуации: 
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а)  учебно-тренировочные ситуации - это форма работы с речевым образцом, 

направленная на восприятие, понимание и запоминание формальной стороны 

речи, и единство со значением. Речевые действия могут выполняться с 

опорой на образец и правило-инструкцию или только на образец; 

б) условно-речевые ситуации – это форма взаимосвязи студента с речевым 

опытом преподавателя на иностранном языке. При этом внимание учащихся 

направлено на решение однотипных коммуникативных задач на основе 

аналогии, с опорой на речевой образец. Условно-речевые ситуации должны 

обеспечивать перенос речевого образца в новые однотипные ситуации 

общения; 

в) коммуникативно-речевые ситуации – это форма взаимосвязи учащегося с 

действительностью. Внимание направлено на самостоятельное выражение 

своих мыслей без опоры на образец. Учащийся опирается на ранее 

приобретѐнный опыт. 

Учебно-речевые ситуации являются не только формой взаимодействия 

студентов с объектом усвоения, но также и формой взаимодействия 

студентов с преподавателем и друг с другом. 

Возникает система межличностных отношений, которая отражает 

социально-психологическую сторону речевой деятельности. Социально-

психологическая сторона речевой деятельности выступает как совокупность 

условий речевого общения. 

Коммуникативное обучение английскому языку имеет целью не только 

дать студентам практические знания грамматики и лексики, но также развить 

у них понимание того, как соответствующий язык используется для общения. 

Формальные аспекты языка - грамматика, лексика, фонетика – поданы в 

коммуникативных контекстах для того, чтобы формировалось 

непосредственное понимание того, как эти формы употребляются в вещании. 

Кроме того, умения аудирования, говорения, чтения и письма 

систематически развиваются с помощью широкого набора реалистичных 

видов учебных заданий, которые обеспечивают максимум возможностей для 
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использования языка, который изучается. Этот подход требует открытой 

атмосферы сотрудничества на занятиях и активного вовлечения студентов в 

учебный процесс. 

Знание принципов коммуникативного обучения иностранному языку 

дает возможность преподавателю лучше понимать организацию, определять 

структуру, выбирать методы, использовать формы работы в процессе 

изучения студентами английского языка. Именно коммуникативный 

личностно-ориентированный подход повышает собственную 

заинтересованность каждого студента в изучении иностранного языка, 

потому что полученные знания пригодятся им в будущем для 

профессиональной деятельности. 
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ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД ДО ПРОЦЕСУ ВИКДАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Жданова Т.О. (Харків) 

Визначаючи поняття статі, ми виходимо з того, що вона є свого роду 

культурною і соціальної схемою, з якою індивід ідентифікує себе. Цей термін 

використовується в тих випадках, коли важливо підкреслити не біологічні 

відмінності в поведінці чоловіків і жінок. Це можуть бути відмінності в 

статусі у групі людей, соціальних ролях і відмінності в їх суспільній 

діяльності. 
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Мета дослідження полягала в тому, щоб виявити і визначити труднощі 

у розвитку мовних навичок студентів першого курсу відділення 

профілактичної медицини з урахуванням гендерного аспекту. Аналіз 

відповідей на запитання нашої анкети виявив специфіку гендерних 

особливостей у вивченні іноземної мови. Результати показали, що в 

сприйнятті навчального матеріалу для представників чоловічої статі 

найбільш важливою є якість матеріалу, а не зміст. Детальні й 

інструментальні заходи, індивідуальні завдання, застосування комп'ютерних 

технологій також є більш важливими для студентів чоловічої статі. До того 

ж, дух конкуренції дуже важливий для них. На психологічному рівні є велика 

залежність чоловіків, в порівнянні з жінками, з майбутньою професійною 

діяльністю. Крім того, можна відзначити, що представники чоловічої статі в 

процесі самоствердження бачать перед усім мету і реагують менш емоційно 

до змін. На відміну від хлопчиків, дівчата у процесі сприйняття матеріалу 

зверніть найбільшу увагу на зміст матеріалу, вони надають перевагу 

словесній активності і виявляють великий інтерес до тем, пов'язаних з їх 

особистістю. 

Застосування гендерного підходу сприяє підготовці кваліфікованих 

фахівців з адекватним сприйняттям їх власної і протилежної статі. Необхідно 

використовувати сучасні методи навчання з урахуванням гендерних 

особливостей обох статей.  

Розуміння відмінностей між сильними і слабкими сторонами чоловічої 

і жіночої статі студентів в навчальному процесі, їх інтересів, гендерних 

особливостей і можливостей, забезпечення необхідних умов для реалізації 

потенціалу особистості жінок і чоловіків, може значно підвищити 

ефективність викладання іноземних мов у вищій школі. 
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ACADEMIC PRESENTATION AND LANGUAGE SKILLS 

DEVELOPMENT 

Olga Zelinska (Kharkiv) 

Making a presentation is an essential activity for communicating the results 

of research. The ability to present successfully the outcomes of studies in English 

is especially important for post-graduate students who nowadays are often 

participate in international seminar discussions, conferences and other events 

where they have to introduce the findings in the field of their study and present 

arguments in a convincing manner.  

Presenting in English involves all four skills that we need for complete 

communication in the language furthermore we can talk about development of 

presentation skills themselves i.e. abilities to prepare an interesting presentation 

and then succeed in delivering it. 

Among the advantages of academic presentations are: bridging the gap 

between language study and language use; using the four language skills in a 

naturally integrated way; helping students to collect, inquire, organize and 

construct information; enhancing team work; helping students become active and 

autonomous learners. 

Students receive instruction on how to prepare and deliver presentations in 

English, and practice their presentation skills in pairs and groups before presenting 

in front of the class. Instruction and practice focus on three aspects of 

presentations: the verbal message (pronunciation, intonation), the non-verbal 

message (eye contact, posture, gestures, visual aids) and the rhetorical message 

such as speech building strategies (organization, logic, support). Non-verbal and 
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verbal aspects of a presentation are taught as a series of skills and once these skills 

are introduced, students practice them through pair and group work. Students are 

guided through the process as they prepare their presentations, and have the 

opportunity to practice with a partner or partners. These activities help create a 

student-centered classroom. They are designed to give students as many 

opportunities to use English as possible. The teacher‘s main role is to introduce 

and explain new concepts and to direct activities. Thus, students are given more 

control and autonomy over their own learning. In any learner-centered type course, 

encouraging autonomy on the students‘ part is very important. Making a 

presentation is an ideal way to promote this autonomy. The student will be making 

the presentation alone or in small groups and this detail requires a certain degree of 

independence in their use of English, one that they have probably not experienced 

before. If the choice of topic, the research, and the preparation become the sole 

responsibility of the student, then the benefits of autonomy can be maximized. The 

student can take complete control of his or her own presentation, and this fact 

could be a great confidence builder, not only in their English ability, but also in 

their overall development as students. 

Special attention should be paid to correct language use in academic 

presentations. Pronunciation, vocabulary and grammar are practiced in an 

academic context. Such elements as the introduction of speakers, the description 

and explanation of objects, processes and visual information as well as linguistic 

structures have to be used in different activities in academic context. More 

specifically, students should understand and discusses the llinguistic matters which 

can be difficult, such as tense use, adjective and adverb use, relative clauses and 

conditionals. While preparing a presentation students are exposed to a wide range 

of language and also they focus on the different sections of the presentation act.  

There are some specific features of the language for presentations, also 

known as ‗signpost‘ phrases. Many of these are similar to (or the same as) the 

lecture cues a lecturer uses. They are another example of the formulaic language 

used in academic contexts. The basic aim of a presenter is to be able to use at least 

http://www.eapfoundation.com/listening/lectures/cues/
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one phrase for each function (e.g. expressing purpose and showing the structure in 

the introduction, using transitions between sections, referring to visual 

aids, concluding). 

Developing the confidence and capability to give good presentations, and to 

stand up in front of an audience and speak well, are also extremely helpful 

competencies. The presentation itself can be a very useful tool in the improvement 

of an individual student‘s speaking skills. The student must speak in front of a 

group of people without interruption and with a certain degree of confidence. This 

requires practice, and an ability to express oneself verbally in a clear and concise 

manner. Expressing oneself with clarity and with fluency will greatly help in a 

student‘s development as an English speaker. In addition the presentation can also 

help to strengthen a student‘s pronunciation abilities. Problem areas will be 

promptly highlighted by the fact that if any listener is unable to comprehend any 

part of the presentation it can be brought to the presenter‘s attention during practice 

sessions in groups, or in the class as a whole. Basically it allows for a room full of 

listeners who can help point out areas that are in need of improvement, and also 

offer valuable advice. Special emphasis may also be put on both intonation and 

rhythm in a particular class or group that shows weaknesses in this area. 

A presentation always comes after research.  The more research students do 

the more confident they are about giving a presentation. All possible kinds of 

reading (extensive, scanning for key details and facts, skimming for the essential 

meaning etc.) can be engaged at this stage for obtaining the necessary background 

information.  

When writing up a speech for presentation, students organize the ideas in the 

same way as for a report or essay; with an introduction, a body and a conclusion. 

Special attention should be paid to clear and logical progression of ideas. A good 

introduction can contain a creative idea to capture listeners‘ attention by beginning 

with a question, a funny story, a startling comment, statistic or fact: anything that 

will make the audience think. 

http://www.eapfoundation.com/speaking/presentations/language/#intro
http://www.eapfoundation.com/speaking/presentations/language/#transitions
http://www.eapfoundation.com/speaking/presentations/language/#visuals
http://www.eapfoundation.com/speaking/presentations/language/#visuals
http://www.eapfoundation.com/speaking/presentations/language/#visuals
http://www.eapfoundation.com/speaking/presentations/language/#concluding
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Since students are expected to research their topic, they need to become 

familiar with the accepted norms of referencing and formatting. Requiring students 

to submit a written report upon completion of their presentation can help students 

understand the appropriate referencing and formatting of an academic paper. The 

importance of having a properly cited paper should be emphasized, and instructing 

the students on the accepted norms in referencing will give an advantage to the 

students in all future academic activities. 

Developing individual presentation skills such as speech writing, public 

speaking, and computer literacy will give students autonomy over their own 

learning which will give them a feeling of accomplishment in English. The 

students‘ use of English in preparation and conducting a presentation can give 

them confidence and be carried over to other areas of learning, leading to an 

overall benefit to the student beyond simply areas related to language learning. As 

students write their speeches on academic topics, they become aware of the 

mechanics and standard format of speech in English. These topics will help them 

develop their research skills which will also be of great benefit to them as they 

continue their education. 

Speaking in public will help students focus on basic communication skills in 

order to get their message across to the intended audience.  

The most difficult part, even for seasoned researchers, is presentation itself, 

talking to audience as if having a well-researched conversation instead of simply 

reading to them.  How to present the main points one by one in logical order, 

making it absolutely clear when moving to a new point? How to leave the audience 

with a clear summary of everything that has been covered? How to focus on 

speaking clearly and slowly, and loudly enough for everyone to hear? All these 

questions should be discussed and answered while teaching and developing 

presentation skills. 
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ENGLISH LANGUAGE COMPETENCE FOR PROFESSIONAL 

COMPETITIVENESS IMPROVEMENT  

Olena Ilienko (Kharkiv) 

Svitlana Buchkovskaya (Kharkiv) 

This paper focuses on the ways of forming professional competency of the 

university graduates using optional courses, English language course being one of 

them. As it is known, the universities should be able to foster, develop and 

maintain generations of educated, talented and skilled professionals. Due to how 

world economies are evolving and changing, university alumni will need 

increasingly sophisticated and technologically attuned skills for the foreseeable 

future. 

It has become commonplace globally to focus on competence as a driver of 

global competitiveness [1, 2]. Yet, these discussions typically deal with initiatives 

to strengthen the educational system. Education reform alone, however, as 

important as it may be, will not meet most of the future challenges. To focus on 

effective developing of competence as a competitive advantage, we must reassess a 

whole set of ideas on which options will accelerate competence development and 

boost highly productive employment and which will impede talent development. 

This issue could become the basis for development of a much more productive 

policy that would help students compete more effectively at different levels of 

academic training as well as on graduation. 

In recent years, emerging demands for new skills from entirely new 

industries are seen in Ukrainian society, and, just as importantly, from a rapidly 

evolving global economy.  According to W.D. Eggers, countries that only recently 

began developing now compete for the best talent, wherever it can be found. The 

types of talent in high demand have changed as well. Professionals are more 
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mobile, and many are willing and able to pursue multiple income streams. And the 

best talent is constantly learning. Today‘s graphic designer may be a software 

engineer in two years [1, p. 4]. 

Unfortunately, this type of competence and a more flexible, dynamic 

disposition towards work demanded today and tomorrow is often in short supply. 

The job market, known for its flexibility and resilience, is still learning how to 

adapt. Once, a university graduate had enough basic training to last a career. 

Today, the skills that university graduates acquire have an expected life of only 

five years, meaning that skills learned in school can become outdated long before 

the student graduates the university. 

There is no longer standard workforce requirements. The knowledge 

economy is creating a constant series of new professions and the global economy is 

entering the age of hyper specialization. ―The modern-day Renaissance Man just 

can‘t exist.‖ [1, p. 5] The solution is not simply more education, but ongoing and 

more specifically tailored professional development for a new generation of 

professionals.  

Following the new trend of the job market, companies have begun hiring 

more part-time, freelance and contract workers. The supply of competent 

professionals has changed as well, and these changes provide strong reasons for 

concern. While there is a high unemployment rate, a surprising number of 

enterprises and companies find it nearly impossible to obtain qualified 

professionals. New demands placed on the competent employee have changed the 

shape of the potential candidate. The task of the university now is to keep up with 

these shifting demands. 

The results of the research conducted by C.Kreber prove that the era of the 

40-year job is becoming an anachronism; statistics shows that the average person 

spends only 4.4 years at one job and can expect to work at 11 companies in the 

span of a career. Yet, this trend is accelerating globally. With these frequent 

professional shifts, the average alumnus will need to remain resilient and open to 

change. The graduates will need to know when to dial up and dial down their 



66 

 

career. The new career ladder is not climbed rung by rung. Rather this ladder is 

being replaced by a lattice that requires talent to shift both laterally and vertically 

to get ahead [2]. 

Students entering university today may graduate into jobs that did not exist 

when they were enrolled. To keep up with this pace of change, they will need to 

continue learning over their lifetime. Hence, as the average lifespan of the 

professional skills required to execute a particular job continues to contract, 

additional learning inside and outside the curriculum will become increasingly 

important. This opportunity is offered by the optional courses that universities 

suggest and students can choose nowadays. As English for specific purposes is one 

of the optional courses at O.M. Beketov National University of Urban Economy in 

Kharkiv, a group of students at the department of hotel industry and tourism was 

formed to study the English language intensively. We believe foreign language 

proficiency to be one of the most crucial competencies in the students‘ future 

professional field. The students of this group had three double periods per week. 

The syllabus developed was clearly different from a conventional course of the 

English language.  Our aim was to allow the students to explore various aspects of 

hospitality and tourism through the foreign language authentic sources rather than 

focus on exceptionally language skills improvement. Simultaneously, the training 

was based on developing the students‘ ability of being flexible, working in teams, 

presenting and defending their point of view, negotiating, working out a common 

decision. The skills for critical and creative thinking, information synthesis and 

analysis were supposed to develop in the course of discussing professional issues 

in English. The aim of the course was achieved by means of different teaching 

strategies and approaches. Thus, to provide the students with valuable professional 

acquisition, a number of authentic books designed by professionals for future 

professionals in hospitality and tourism like VIP: Introduction to Hospitality, The 

Geography of Tourism, Hotel Front Office Management, Hotel Management and 

Operations, Food and Beverage Management were used as a supplement to 

traditional ESP courses. Numerable Internet resources made it possible to 
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encourage students‘ interest by demonstrating lectures on professional issues, 

interviews with leading experts in the field and even virtual tours around well-

famous hotels and other tourism companies. Therefore, the students were given the 

opportunity not only to accumulate information but to look at the operation of 

modern hospitality and tourism companies from inside, and compare them with 

leading companies in Ukraine. Another valuable approach used in the optional 

course was the case study method that has recently gained special popularity. This 

method provided the vivid examples of the situations and problems that real 

hospitality and tourism companies had to deal with. They were used effectively as 

an efficient training tool and made possible to develop and improve students‘ 

analytical and creative thinking as well as their communication skills and the 

ability to reach consensus. Different forms of project work contributed greatly to 

the success of students‘ professional training as well. The projects on the most 

popular destinations, designing tourist information leaflets and restaurant menus 

stimulated the students‘ creativity and, being very close to the real life professional 

demands, increased their self-motivation.  It should be noted that role play was 

another efficient technique in teaching to the students of the intensive language 

learning group. The students were presented with a real or artificial environment 

and were exposed with some kind of situation to exhibit the same in the form of 

roles. Swapping roles in role-playing games helped to form flexibility and 

adoptability necessary in future workplace. Being involved in regular discussions 

of different management issues such as increasing a company‘s efficiency, 

advertising, promoting and launching a new product, improving staff management, 

encouraging customer loyalty, outsourcing, etc., the students were trained to take 

proper managerial decisions which can be crucial for a company future success. 

The samples of real business correspondence considered at the lessons prepared the 

students to meet future professional challenges. 

The first results of the course graduates have proved their higher level of 

professional competency in comparison with the other students of the department. 

The program graduates successfully participate in international programs at the 
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University; they visit lectures, workshops and round table discussions conducted in 

English and the native language; prepare documents to apply for national and 

international professional programs. The program participants faced no problems 

having interviews with international employers involved into the professional 

training of the university students abroad and successfully changed a number of 

positions at the guest hotels.  In general, the program graduates have a much more 

active and intensive social life and a deeper acquisition of the future professional 

competencies even at the initial level of academic training at the university. 

Summing up, it should be noted that there is a need in developing skilfully 

and using intensively a great variety of optional courses for the university students, 

an intensive course of English for professional purposes being one of them. These 

courses have proved to develop a higher level of professional competencies even at 

the initial level of academic training and are able to boost the professional 

competitiveness of the university graduates. Universities can produce powerful 

results when they collaborate to deliver academic initiatives that are grounded in 

practical applications. 
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО НІМЕЦЬКОГО 

АНТРОПОНІМІКОНУ ОСОБОВИХ ІМЕН 

Кирилюк М. А. (Умань) 

Власні імена людини, які утворюють у мові обширний пласт лексики,  

привертають увагу вчених з давніх пір. Такий неослабний інтерес 

http://d2mtr37y39tpbu.cloudfront.net/wp-content/uploads/
http://d2mtr37y39tpbu.cloudfront.net/wp-content/uploads/
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дослідників цілком зрозумілий, адже антропоніми є засобом задоволення 

фундаментальної комунікативної потреби в ідентифікації конкретного 

індивіда серед йому подібних.  

Теоретичною базою досліджень у цій галузі можуть слугувати праці 

таких дослідників, як  A.B. Суперанська, В.А. Ніконов, JI.M. Щетинін, Е.М. 

Верещагін, В.Г. Костомаров, А.Н. Антишев, Р.З. Мурясов, М.Я. Блох, Т.Н. 

Семенова, Е. Курилович, A. Gardiner, J.St. Mill, J. Searle, H.S. Sorensen, W. 

Fleischer, A. Bach, W. Seibicke, K. Kunze та інші. Їх розвідки засвідчують 

наряду з іншим, що сучасні антропонімічні системи попри універсальність 

своїх підсистем та категорій мають все ж яскраво виражені національно 

територіальні особливості. Тому предметом антропоніміки як розділу 

ономастики, яка вивчає власні імена людини у всьому їх розмаїтті, є 

закономірності виникнення, формування та функціонування 

антропоніміконів різних мов, котрі проявляючи спільні ознаки, є все ж 

національно та мовно специфічними.  

Оцінити сучасний німецькомовний антропонімікон, його особливості  

стосовно особових імен  та тенденції розвитку неможливо без звернення до 

історичного аспекту його становлення. У період до Середніх віків 

переважаючими були, як правило, двоскладні германсько-німецькі особові 

імена з конкретним значенням: Siegfried (Sieg und Frieden), Dietrich (Diet 

„Volk― und reich, mächtig) у чоловіків і Adelheid, Heidrun у жінок, другим 

компонентом у яких були прикметники, завдяки яким ім‘я отримувало 

статеву ідентифікацію: для чоловіків -hart, -mar, -bert, -fried, -brecht, -brandt, 

а для жіночих імен:  -hild, -burg, -run, -gund, -flat, -lind. Можна припустити, 

що домінуючим мотивом при виборі імені було його значення, що з 

очевидністю витікало із складових. Тоді як пізніше у зв‘язку з поширенням 

християнства все більше звертаються до імен християнського походження та 

імен святих. Такого роду імена набували поширення спочатку серед міських 

жителів, витісняючи імена германського походження, за винятком імен на 

честь князів чи королів, як то Heinrich, Friedrich, Ludwig. В 15-16 ст. 
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поширення набувають імена грецького та латинського походження. Деякі з 

цих імен знаходяться на піку популярності і сьогодні: Alexander, Maximilian, 

Julia чи Sophia. Якраз походження імені ставало тут головним мотивом його 

вибору. Пізніше, навпаки, були спроби уникати чужоземних імен, 

«перекладаючи» їх на німецьку або створюючи нові імена: Gottlieb, Frohmut, 

Christlieb та ін. [6, с. 112]. 

У сучасному німецькому лексиконі особових імен, який постійно 

розширюється і збагачується, можна спостерігати присутність в більшій чи 

меншій мірі усіх вище означених категорій імен, а також креативних 

новотворів з відхиленням від правописних норм чи уже існуючих імен з 

різними варіантами написання. Станом на 2012 рік в німецькому 

антропоніміконі обчислювалося понад 53 000  форм особових імен, з них 

27 500 жіночих та 25 900 чоловічих імен. Щоправда деякі з них траплялися 

лише один раз. Таке різноманіття зумовлено наряду з іншим багатьма 

варіантами написання імен, наприклад: Luca/ Lucas/ Lukas, Sophy /Sofi, Leoni/ 

Leony, Anna/Anne, Feliks/ Felix та ін. [9, с. 61].  

Німецький історик Готфрід Шрамм  вважає ім‘я таким, що впливає на 

особу і утворює з нею нерозривну єдність [6, с. 110]. Тим вагомішим та 

відповідальнішим стає для батьків завдання дати своїй дитині «правильне» 

ім‘я, тим більше що нині палітра імен щорічно зростає  передусім за рахунок 

іншомовних запозичень, а також оригінальних новотворів в сфері 

антропонімікону, що властиво усій лексичній системі мови в цілому. 

Присвоюючи імена своїм дітям, батьки нерідко підсвідомо слідують духу 

часу, будучи однак переконаними, що обирають їм особливі, незвичайні, 

дивуючись при цьому, що інші чинять так само. Це спостереження 

дослідника в галузі ономастики  Фрідхельма Дебуса справедливе і нині, 

попри велику, як ніколи раніше, різноманітність антропонімікону німецьких 

особових імен. Ім‘я, на думку деяких батьків, має бути особливим, 

відрізняючись при цьому від інших іноді лише однією буквою (Allia/ Alia, 

Fridds /Fritz). Стосовно структури імен спостерігається зміна уподобань на 
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користь коротких, що складаються щонайбільше з двох складів (Sophie, Mia, 

Emma, Hanna, Paul,Ben, Lukas, Noah), тоді як десь близько 30 років тому 

серед улюблених були багатоскладові імена (Michael, Sebastian Stefanie, 

Katharina, Christina) [6, с. 103]. 

Мода на особові імена засвідчує їх залежність від суспільних впливів та 

духу часу. Їй, як і моді на одяг, притаманна мінливість, коли імена-лідери 

рейтингів популярності з невідомих причин змінюються іншими, та 

повторюваність, звернення до забутих імен покоління дідів та батьків. Все 

частіше звучать нині імена Greta, Paula, Helene, Emil, Anton, Johann, можливо,  

дещо забуті,  які сприймаються з цієї причини як незвичні та інноваційні [там 

же, с. 105]. Ще більшою спонтанністю вирізняються модні імена, які 

несподівано з‘являються,  швидко стають популярними, а  потім так же 

швидко зникають. Класичним прикладом тут може бути ім‘я Kevin, герой 

фільму «Один дома»  чи Місhelle, популярне і в даний час, що зумовлено 

відомими носіями імені, як то Місhelle Hunziger,  Місhelle Obama u. a.  

Серед учених та в німецькому суспільстві часто дискутується питання 

співвідношення в складі антропонімікону німецьких та запозичених особових 

імен, кількість яких з різних мов та культур щорічно стрімко зростає. З 

кожним роком усе більшого поширення набувають мусульманські імена, 

зокрема імена турецько-арабського походження. Прикметно, що деякі з цих 

імен, які зустрічаються і в турецькій мові, не сприймаються як «чужі» для 

німецького соціуму, тобто уже стали частиною німецького антропонімікону. 

Іноді, як засвідчують щорічні списки улюблених імен за версією Товариства 

німецької мови (Gesellschaft für deutsche Sprache), такі імена відтісняють 

традиційні німецькі, як наприклад, ім‘я Mohammed, що є найбільш 

поширеним серед мусульманського населення Німеччини та інших 

німецькомовних країн як ім‘я пророка. Серед найпоширеніших  імен 

хлопчиків Ali, Emir, Ahmed, дівчаток Elif, Meryem, Zeynep.  

Проблемними стосовно запозичених імен часом стають складна вимова 

запозиченого з інших мов імені чи негативні асоціації того чи іншого роду  з 
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ним пов‘язані. Особливо дискусійним з позицій традиційного німецького 

антропонімікону є неоднозначність щодо статі дитини у випадку 

запозиченого особового імені [7, с. 123]. 

Тенденція до необмеженості в законодавчому відношенні  

антропонімікону особових імен, яка спостерігається,  наприклад, в США та 

деяких інших країнах, коли допустимими є будь-які відхилення від існуючих 

імен чи креативні батьківські новотвори, проявляється і в німецькомовному 

просторі [8, с. 76; 77]. Товариство німецької мови у своїй діяльності по 

упорядкуванню німецького антропонімікону особових імен прагне запобігти 

негативним явищам в тенденціях німецького антропонайменування, 

відхиляючи деякі з особових імен, які можуть суперечити благополуччю 

дитини в майбутньому, не відповідають вимозі однозначності за статтю, є 

географічними назвами чи позначають предмети та деякі інші, що 

регламентує процес присвоєння імені якщо не із законодавчої точки зору, то 

з позицій здорового глузду [6, с. 108-110].  

Слід визнати, однак, що такого роду вимоги значно послаблюються під 

впливом глобалізаційних процесів, а лояльність сучасних антропонімічних 

систем зумовлюється  їх все більшою відкритістю для взаємних контактів, 

що призводить певною мірою до втрати їх етнічності. 

Таким чином, узагальнюючи вище означене стосовно тенденцій 

розвитку сучасного німецького антропонімікону особових імен, можна 

погодитися з дослідниками інших  національних антропоніміконів [1; 2], що 

в нинішніх умовах відбувається свого роду конфлікт між уже сформованими 

в національних антропонімічних системах стереотипами і нормами 

пойменування осіб, з одного боку, та тенденціями їх демократичних 

перетворень, з іншого боку, що призводить до суттєвих структурних змін в 

національних антропосистемах, як підсистемах мови в цілому.  
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LESSON OUTLINE 

Козка І. К. (Харків) 

 Look at these hypothetical answers to the question : is it worth planning a 

lesson ? 

Teacher A : I always plan my lesson because it compels to think over my aims and 

objectives and the various steps in the lesson. Teacher B : I never teach according 

to my plan so what' s the use of having one ? Teacher C : If I don't have a plan , I 

have no basis for lesson evaluation. Teacher D: I think there's a place for broad 

planning but not every single step of the lesson. Teacher E : I always have a plan 

as I think it's important for the theacher as well as the learners that everyone 

involved in the process knows where they're heading. 

 Ukrainian methodologist state that lessons in a foreign language are 

concerned with learning as their main objective, involve the participation of 

learners and teachers, and are limited and pre-scheduled according to the time, 

place and membership [2, p. 232]. It means that at the beginning of the teaching 

process the teacher should understand which results he is going to achieve by the 
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end of a teaching course. The success of planning is achieved if the following 

conditions are taken into consideration: aims of foreign language teaching; 

psychological laws and main stages of learners' speech skills and habits formation; 

current methods of teaching; main methodological requirements to the modern 

foreign language lesson; psychological and pedagogical factors of teaching. When 

getting ready for the lesson the teacher analyses the content of teaching material, 

defines the type of the lesson, sets the aims, selects the teaching material, sets the 

time for its covering, chooses exercises and makes the plan of the lesson. Analysis 

of the content of the teaching material and establishing its role in the teaching 

process allows teachers to formulate the main practical aims [2, с. 234-235]. 

Educational, educative and developmental aims are stated in combination with 

practical ones. Practical aims can be subdivided into separate tasks within certain 

stages of the lesson. 

The combined activities of a teacher and a learner are accompanied by 

individual work at home, out- of-class activities and faculty-subject studies. 

Creation of a foreign language atmosphere at the lesson is one of teacher's tasks, so 

he/she should try to conduct the lesson only in a foreign language. Teacher' s 

speech should not take more than 10% of time at a lesson. It's important to 

combine individual and group forms of work. In group work, learners perform a 

learning task through small group interaction. This form is very important for oral 

fluency. It also fosters learner responsibility and independence, can improve 

motivation and a feeling of cooperation and warmth in the class. These potential 

advantages are not, however, always realized. Teachers fear that they may lose 

control, that there may be too much noise or that their pupils may overuse their 

mother tongue, and their fears are often well-founded. The success of group work 

depends to some extent on the surrounding social climate, and on how habituated 

the learners group is to using it; and also, of course, on the selection of interesting 

and stimulating tasks which fit the language level and abilities of the class. But it 

also depends on effective and careful organization. Motivation encourages learning 

a foreign language, it is provided by a number of factors:  
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         - the material used at a lesson should be interesting; it should correspond to 

the learners' needs. It can be not only an interesting text but also an interesting 

poem, humour,etc; 

         - forms of work should be interesting for learners. Collective forms of work 

help achieve this aim, they provide a real life situation, set problem-solving tasks 

and promote learners' intellectual development; 

         - the learner should understand the level of his success in learning a foreign 

language as it makes him feel satisfied and  notice  the progress in learning. The 

teacher should provide examples how to do this or that exercise, keys for self-

correction and use various means of teaching. Teacher's evaluation is expressed  

not only in the form of a mark, but also  by means of different encouraging 

statements, such as: 

That's an excellent work.You're really trying hard. Wow. Excellent. Well done. I'm 

proud of you. Fantastic. Magnificent. Creative job. What an imagination. You 

make me happy.You're wonderful and you're perfect. You've made my day; 

        -positive psychological atmosphere also is very important. The atmosphere of 

trust, the feeling of equality, partnership in communication makes learners feel 

satisfied while learning and develops their desire to study.  The main components 

of the beginning of the lesson are speech exercises and organizational moment. 

The main part of the lesson can comprise presentation of a new material, learners 

training in its usage in speech, practice in speech activities, generalization 

(production) of the assimilated material and control of speech habits and skills.The 

final part should summarize the lesson.The procedures of the lesson should include 

: phonetic warm-up, lexical warm-up,listening comprehension, reading 

comprehension, homework check-up, writing activities, communicative activities, 

revision, control, homework setting, summarizing, evaluation(giving marks and 

feedback. Well-prepared teachers have a large repertoire of activities for their 

classes. They can organize presentation and controlled output practice: they can 

direct students in acquiring receptive skills and organize communicative activities. 

The work on skills and habits formation should be integrated. That means that the 
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lesson shouldn't be devoted only to listening, or reading, or writing, or speaking. 

These skills should be intercorrelated and connected. Let's consider a lesson plan 

for the topic "Fraud in a model business"  

[1,с. 9-11].  

       Pre-reading tasks include: 1. Who can you see about legal 

problems?(discussion about legal and criminal cases). 2. Completion of the chart 

"Criminal cases and civil cases" ( work with the words: robbery, arson, burglary, 

murder, terrorism, vandalism, drug dealing, picking, traitorousness, blackmail, 

shoplifting,adultery, divorce, physical injuries, insurance, fraud, drug abuse and 

trickery. 3. Listen to or read the beginning of the text and decide if it is about 

divorce, insurance or fraud. 4. Put the scrambled sentences into the correct order.  

      While-reading tasks include: 1. Read the text. 2. Look through the words in 

italics in the text. Try to guess their meanings  answering teacher's questions.  

      Post-reading  tasks: 1. Use the material of the text to complete the conversation 

between the main characters. 2. Think over the advantages and disadvantages of 

being a model. Put your ideas into the chart "Advantages-disadvantages". Possible 

phrases here: 

 - Many young girls are unprepared for the lifestyle of top models and the pressures 

they face.  

- Most models have little control over  the way  they look or what they wear. This 

is decided by photographers, make-up artists and designers.  

- It must be difficult for a young girl to resist drug abuse and drinks.  

- Young girls grow up too quickly, they earn a lot of money, and are always in the 

center of attention.  

- They don't have time for school, homework or exams and their school friends 

will inevitably become boring and ordinary in comparison with their "jet set" 

lifestyle.  

- They will never forget the moment when they first walked out on the catwalk and 

everyone started clapping.  



77 

 

3. Participate in the discussion, try to support you ideas with examples of your 

personal experience.  

4. Write a letter to a girl who came across the case of fraud in a model business. 

5. Write about the job of modelling. 

6. Study the proverbs. 

7. Role-play the situation "The Courtroom", select the rules and act accordingly. 

Discuss possible sentences (a fine, imprisonment, community service, probation or 

acquittal.  

      To summarize it's worth noting the hints for lesson management: 

- don't plan too much in a lesson, but it is advisable to have "reserve" ready in case 

of extra time; don't wait to long for a learner to answer; keep under control time 

planned for each activity;vary the timing of relaxed and intensive activities to build 

up a sense of rhythm in the lesson; end the lesson on a positive note. 
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ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ ДОСВІДУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Колбіна Т.В. (Харків) 

У сучасному глобалізованому світі міжкультурна комунікація (МКК) 

стала звичним явищем усіх сферах життя (політика, культура, наука, освіта 

спорт, трудова міграція, туризм тощо). МКК у широкому розумінні слова 

розглядається як спілкування між представниками різних культур, що 

відбувається в особливому контексті, а саме:  учасники комунікації, по-

перше, усвідомлюють культурні відмінності одне одного; по-друге, 

спілкуються мовою, яка для одного з них є іноземною. МКК є однією з 

найважливіших форм соціальної комунікації та взаємодії представників різних 
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культур, що здійснюється з метою взаємного пізнання, спільної діяльності та 

співпраці. 

Під час безпосереднього спілкування з носіями іншої мови й культури 

більшість людей перебуває в особливому психологічному стані: вони 

відчувають тривогу, невпевненість, а іноді навіть стрес, страх і „культурний 

шок‖. Психологічні реакції у процесі МКК можуть бути різними: інтерес до 

незвичного, іноземного, екзотичного, дивного тощо; негативне ставлення до 

культурних відмінностей (ворожість, агресивність тощо); позитивне 

ставлення до іншої культури й інтеграція її елементів у власну. Особливий 

психологічний стан у ситуаціях міжкультурного спілкування, в першу чергу, 

пов'язаний з тим, що люди або зовсім не розуміють „чужу‖ мову, жести, 

міміку, поведінку, або їм доводиться користуватися іноземною мовою, рівень 

володіння якою може обмежувати дієздатність і не дозволяти повною мірою 

висловлювати свої думки, наміри, почуття тощо, а також повністю розуміти 

партнера по спілкуванню. По-друге, в умовах МКК люди, зазвичай, не 

можуть дотримуватися звичної для своєї культури системи ціннісних 

орієнтирів та поведінки. Подібні почуття виникають також і при 

опосередкованому ознайомленні з чужою культурою (читанні книг, перегляді 

фільмів, творів мистецтва тощо). 

Складність МКК, у першу чергу, виявляється в тому, що адресат кодує 

своє повідомлення в притаманних його культурі значеннях і формах, а 

адресант змушений декодувати це повідомлення у власному культурному 

коді. Культурно-мовний код, пов'язаний з менталітетом та національним 

характером його носія, суттєво впливає на відбір і спосіб подання інформації. 

Необхідність зміни кодів, що відбувається в процесі МКК, спричиняє 

виникнення різних комунікативних „збоїв‖ і непорозумінь.   

Основними факторами, що впливають на позитивне або негативне 

оцінювання представників іншої культури, є, в першу чергу, знання про 

культуру даного народу й досвід міжкультурного спілкування. Загальний 

рівень освіти, виховання, життєвий досвід, особистісні якості також 
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відіграють значну роль у МКК. Знання культурних відмінностей і вміння 

адекватно реагувати в умовах МКК є запорукою правильної атрибуції, що 

виключить непорозуміння та помилки в міжкультурному спілкуванні. 

Негативне уявлення про людей інших культур, навіть якщо є 

незаперечні факти того, що це уявлення є помилковим і несправедливим, 

перетворюється на упередження. Звільнити людей від упереджень може 

тільки освіта, розвиток самосвідомості, виховання гуманного ставлення до 

представників іншої культури, емпатії та сенситивності.  

Досягнення взаєморозуміння в процесі МКК можливо на основі 

міжкультурного діалогу, сутність якого становлять суб‘єкт-суб‘єктні відносини 

між представниками різних культур і міжкультурна толерантність, що 

ґрунтується на визнанні рівноправності культур і характеризується відкритістю 

до сприйняття «Іншого», повагою до цінностей іншої культури, доброзичливим і 

тактовним ставленням до її носіїв, готовністю до взаєморозуміння та взаємодії, а 

також комунікативною активністю, спрямованою на реалізацію цих намірів. Тож 

для успішного формування досвіду МКК студентам необхідно засвоїти 

систему знань стосовно іншої культури та ціннісні орієнтації її 

представників, комунікативно-поведінкові норми соціальних відносин з 

ними, сформувати відповідні особистісні якості. 

Культура окремої етнічної спільноти завдяки користуванню спільною 

мовою зумовлює формування в людей подібних значень і смислів при 

інтепретації навколишнього середовища та визначає норми комунікативної 

поведінки. Мова є не тільки засобом комунікації, а й відображенням й 

акумулятором культурного багатства кожного народу, інструментом пізнання 

людиною культурної різноманітності світу. Отже, вивчення іноземної мови 

відкриває для кожної людини унікальні можливості ознайомлення з іншою 

культурою. Але успішне опанування іноземної мови можливе лише при 

„зануренні‖ в іншу культуру, оскільки в ній формуються й закріплюються 

уявлення конкретного народу про навколишній світ. 
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Основною формою засвоєння іншої культури є інкультурація, що 

означає панування людиною, що виросла в одній національній культурі, 

суттєвих фактів, норм і цінностей іншої національної культури. У процесі 

інкультурації відбувається взаємовплив культур, результатом якого можуть 

бути запозичення однією культурою елементів іншої та виникнення нових 

культурних явищ, а також трансформація свідомості людей, зміни в їхньому 

ставленні до своєї й іншомовної культур.  

Вирішальним для успішності соціальної взаємодії в умовах МКК є рівень 

лінгвістичної підготовки, який дозволяє обирати адекватні мовленнєві засоби 

відповідно до ситуації МКК, здійснювати правильну референцію, співвідносити 

ментальні схеми з явищами реальної дійсності. Ученими доведено: здатність 

людини гнучко користуватися мовою (рідною й іноземною) як засобом 

комунікації означає, що вона усвідомлює особливості культури, які 

відтворюються в мові; засвоєння вербальних і невербальних засобів мови є 

необхідним для формування національної «картини світу» культури, що є 

підґрунтям для осягнення її смислів. 

Засвоєння будь-якої іноземної мови як засобу пізнання іншої культури 

й комунікації є можливим на тій підставі, що кожна з мов має спільні 

характеристики і механізми функціонування. Система будь-якої мови 

складається з одиниць різних рівнів (фонологічного, семантичного, 

граматичного) і мережі відношень між ними (ієрархічних, синтагматичних і 

парадигматичних). Вони є лінгвістичними універсаліями, які притаманні для 

будь-якій мові. Мовні універсалії виявляються у наявності таких ознак, як: 

канал комунікації (вокально-слуховий); сукупність схожих змістових 

категорій (наприклад, відношення між суб‘єктом і предикатом, граматична 

категорія належності, оцінки, означеності / неозначеності, множини, поділ на 

тему і рему); загальні ознаки мовних структур усіх рівнів (фонетичного, 

лексико-семантичного, морфологічного, синтаксичного, стилістичного). 

Внутрішню структуру мови неможливо спостерігати безпосередньо, її можна 

сприймати тільки у вигляді продуктів мовленнєвої діяльності – текстів, що 
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відтворюють конкретні мовленнєві ситуації реальної комунікації. Аналіз 

текстів (усних і письмових) дозволяє зрозуміти механізм дії універсальних 

логічних зв‘язків у мовних структурах конкретної мови.  

У процесі вивчення мови необхідно засвоїти статичний компонент її 

структури (словниковий склад) та її динамічний механізм (значення 

граматичних категорій та систему граматичних правил), а також особливості 

їх вживання у конкретних мовленнєвих ситуаціях. У процесі комунікації 

лексичні одиниці, які зберігаються в пам‘яті у «готовому вигляді», необхідно 

оперативно об‘єднувати в закінчені за смислом висловлювання, що можливо 

здійснити за умови знання граматичних правил їх побудови і стильових 

закономірностей їх використання. Такий творчий акт потребує не тільки 

знання фонетики, лексики, граматики і стилістики, але й уміння 

орієнтуватися у комунікативній ситуації, гнучко й оперативно обирати 

лінгвістичні засоби. 

У формуванні МКК особливу роль відіграє рідна мова й культура, а 

також розвиненість комунікативних навичок у межах рідної культури. 

Постійний контрастивний аналіз мовного матеріалу й порівняння культурних 

реалій значно сприяють, у свою чергу, глибшому пізнанню рідної мови й 

культури, усвідомленню своєї культурної ідентичності.  

У процесі навчальної діяльності трансформуються світогляд, погляди й 

ціннісні настанови людини. На заняттях з іноземної мови студентам 

необхідно не тільки вивчати найважливіші аспекти „чужої‖ культури, але й 

вчитися бути толерантними та емпатійно сприймати відмінності в 

культурних цінностях, поглядах і комунікативній поведінці. Такі зміни 

якостей особистості можливі при відповідній організації педагогічного 

процесу формування досвіду МКК на заняттях з іноземної мови й 

застосуванні адекватних засобів управління процесом засвоєння знань і 

набуття комунікативних умінь у типових ситуаціях майбутньої професійної 

діяльності.  
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Тож реформування іншомовної підготовки у ВНЗ передбачає не 

стільки оновлення змісту, методів і форм навчання, а передусім організацію 

навчання на засадах комунікативно-діяльнісного підходу, що на практиці має 

означати відмову від домінування на заняттях суто мовних вправ на користь 

діяльнісно- й інтелектуально-орієнтованих завдань, які надають можливість 

вивчати іноземну мову як скарбницю своєї й іншої культури, різноманітної 

соціокультурної інформації, як основний засіб міжкультурного спілкування. 

Для досягнення взаєморозуміння в процесі МКК студентам необхідно 

засвоїти знання щодо іншої культури й набути досвіду її сприйняття, аналізу, 

порівняння, оцінювання; бути психологічно готовими до особливостей МКК, 

набути досвіду емоційного ставлення до різноманітних фактів іншої культури, 

навчитися керувати своїми почуттями та психологічними реакціями; 

навчитися інтерпретувати прояви культурних розбіжностей, емпатійно 

ставитися до них, створювати в процесі МКК спільне значення, ґрунтуючись 

на загальнолюдських цінностях; практикувати відкритість до сприйняття 

―інакшості‖, відмовлятися від стереотипів, виховувати готовність змінювати 

свої погляди на іншу культуру, свої особистісні якості; прагнути глибше 

вивчати мову іншого народу, яка допомагає осягати сутність іншої культури, її 

цінності, комунікативну поведінку її носіїв тощо. 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У МОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ  

Короткова Ю. М. (Маріуполь) 

 На сьогодні вченими переконливо доведено, що ІКТ здатні значно 

полегшити процес засвоєння мови, зокрема перевагами від їхнього 

застосування такі: створення додаткових мотивів для вивчення іноземної 

мови; індивідуалізація навчального процесу; посилення віри в свій успіх у 

вивченні мови; робота з автентичним матеріалом, котрий черпається в 

Інтернеті з різноманітних текстів, банків даних, щоденної та періодичної 

преси, радіо- та телепередач тощо; постійний доступ й до інших посібників: 
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словників, граматик, енциклопедій тощо; незалежність від єдиного джерела 

інформації – книги; можливість спілкування з носіями мови; залучення особи 

до світової спільноти (студенти відчувають себе в Інтернеті громадянами 

світової спільноти, які легко спілкуються на міжнародному рівні); 

покращення рівня володіння основною іноземною мовою та надання 

можливості вивчення другої, третьої…іноземних мов; розвиток 

міжкультурної компетенції (студенти краще усвідомлюють свої культурні 

цінності; формується позитивне ставлення до країни, мова якої вивчається, 

шляхом віртуальних мандрівок; усвідомлюється негативна роль стереотипів 

та упереджень відносно «іншого», усвідомлюються проблеми, які можуть 

виникнути у процесі спілкування з іншим через культурні відмінності). 

     Аналіз вітчизняної наукової літератури засвідчив, що українські науковці 

значну увагу приділяють теоретичному осмисленню проблеми застосування 

ІКТ в мовній освіті. Питання вивчення мов із застосуванням ІКТ 

досліджували Р. Бужиков, Я. Булахова, О. Зимовець, О. Зубов, 

О. Каменський, А. Манако, Л. Морська, Є. Полат, П. Сердюков, В. Уліщенко, 

А. Фіньков, А. Янковець та багато інших.  

     Останнім часом з‘являються праці, в яких висвітлюються питання 

підготовки вчителів-філологів до застосування ІКТ у навчальному процесі.  

     Так, наприклад, Н. Фоміних наголошуючи на тому, що в більшості ВНЗ 

України здійснюється суто технічна підготовка майбутніх учителів 

філологічних спеціальностей до роботи з електронно-обчислювальною 

технікою, пропонує дієву модель підготовки студентів-філологів до 

застосування ІКТ у професійній діяльності [8].  

     На необхідності формування професійної компетентності майбутніх 

учителів іноземної мови засобами інформаційних технологій наполягає 

О. Радзієвська. Процес формування означеної компетентності, на думку 

дослідниці, має проходити в три етапи: 1) теоретико-практичний, 

2) рефлекторно-закріплюючий; 3) коригувально-стабілізуючий [4]. 
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     Г. Дегтярьова схарактеризувала етапи набуття й рівні сформованості ІКТ-

компетентності, визначила шляхи її формування у вчителів-філологів у 

системі неперервної освіти, подала зразки підтвердження сформованості ІКТ-

компетентності у деяких викладачів у вигляді створених ними електронних 

посібників, Web-сторінок тощо. При цьому авторка наголошує, що ІКТ-

компетенція не зводиться до розрізнених знань і навичок роботи на 

комп‘ютері. Вона є інтегральною характеристикою особистості, здатністю до 

засвоєння нових знань і розв‘язання завдань у навчальній і професійній 

діяльності за допомогою комп‘ютера [1]. 

     В. Ромашенко наполягає, що результатом професійної підготовки 

вчителів-філологів на ОКР «бакалавр» має бути сформована інформаційно-

комунікаційна компетенція як сукупність знань щодо: використання таких 

програм, як MS Office; інформаційних сервісів: WWW, електронної пошти, 

електронних конференцій, IRC, електронних бібліотек, Web2; психолого-

педагогічних засад використання ІКТ; вимог до інформаційно-

комунікаційних технологій, до формування інтерактивних навчально-

методичних комплексів з мови та літератури; відмінностей інформаційно-

комунікаційні технологій навчання від традиційних технологій; дидактичних 

можливостей персонального комп‘ютера; специфіки використання цільового 

програмного забезпечення у викладанні; особливостей управління 

навчальним процесом за допомогою ІКТ; комп‘ютерно-орієнтованих методів 

навчання. 

     Сучасний учитель-філолог зі сформованою інформаційно-комунікаційною 

компетенцією, на думку дослідниці, має володіти певними вміннями: 

опрацьовувати електронні документи; створювати мультимедійні 

презентації; розташовувати особисті науково-методичні розробки в мережі 

Інтернет; використовувати комп‘ютер при розв‘язуванні практичних задач; 

працювати в навчальних комп‘ютерних програмах; конструювати електронні 

навчальні матеріали; використовувати інформаційні технології для 

оцінювання результатів навчання; використовувати інформаційні технології 
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для підвищення рівня професійної компетенції і виконання навчальної, 

виховної, дослідницької тощо функцій [5, с. 199]. 

     Попри те, що в Україні останнім часом застосуванню ІКТ-технологій у 

мовній освіті студентів ВНЗ приділяється значна увага, все ж таки необхідно 

констатувати той факт, що, порівняно з іншими європейськими країнами, в 

нашій державі спостерігаються і серйозні недоліки. Аналіз відповідної 

літератури та власні спостереження засвідчили, що в нашій державі 

застосування ІКТ ще не набуло систематичного характеру. Вітчизняні 

дослідники вказують на недостатнє використання ІКТ як у шкільній 

загальноосвітній, так і в професійній освіті, зокрема педагогічній, на 

недостатню кількість програмних засобів навчального призначення, 

лінгвістичних ресурсних баз, електронних посібників, програм 

диспетчеризації навчального процесу для студентів-філологів, на переважно 

традиційний стиль викладання гуманітарних, зокрема філологічних, 

дисциплін у вищий школі, нерозробленість змісту, форм та методів 

формування ІКТ-компетентності. Також наголошується на тому, що не є 

численними консультаційні пункти, що допомогли б зорієнтуватися у Web-

просторі, віртуальні бібліотеки, нечітко спрацьовує система швидкого 

пошуку потрібної інформації, недостатньо обґрунтовано переваги 

раціонального поєднання комп‘ютеризованого навчання із традиційним, не 

завжди є придатними для використання програмні засоби зв‘язку з їх 

невідповідністю психолого-педагогічним вимогам, відчутні психологічні 

бар‘єри. Найчастіше використання ІКТ обмежується підготовкою 

мультимедійних презентацій, прослуховуванням аудіозаписів, переглядом 

відеоматеріалів [2; 3; 8; 6, с. 3; 7, с. 287].  

     У практиці роботи мовних факультетів ВНЗ досить рідко викладачами 

організовуються такі форми роботи, як відеоконференції, он-лайн навчання, 

так само недостатньо використовуються комп‘ютерні мовні програми, мовні 

лабораторії (котрі навіть не у всіх вишах наявні).  
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     Таким чином, можна сформулювати такі рекомендації вітчизняним 

мовним факультетам щодо успішного застосування ІКТ:  

     - ширше застосовувати комп‘ютерні технологій для спілкування 

іноземною мовою зі студентами інших вузів, у тому числі й іноземних, за 

допомогою e-mail, Forum, Skype, Net Meeting, проводити спільні 

відеоконференції, круглі столи, виконувати спільні проекти тощо; 

     - забезпечити функціонування Віртуального навчального середовища в 

кожному ВНЗ; 

     - поступово створювати он-лайнову базу даних навчального матеріалу, до 

якої матимуть доступ викладачі мови для пошуку необхідного матеріалу. Ця 

база може бути частиною певного освітнього порталу і поповнюватись 

самими викладачами; 

     - запровадити в якості обов‘язкової умови функціонування мовного 

факультету наявність мультимедійних лабораторій, лінгафонних кабінетів; 

     - піклуватись про розвиток ІКТ-компетенції викладачів-філологів як під 

час базової, так і післядипломної освіти; 

     - заохочувати викладачів-філологів до творчого використання ІКТ 

(наприклад, обов‘язкове врахування володіння новітніми технологіями при 

підвищенні викладачів у посаді, розподілі навчального навантаження тощо). 
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ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВНЗ  

ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ 

Костікова І. І.  (Харків) 

Актуальність дослідження. Сучасні педагогічні технології [1, 2, 3, 4], 

такі, як навчання у співпраці, проектна методика, використання нових 

інформаційних технологій, Інтернет-ресурсів допомагають реалізувати 

особистісно-орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і 

диференціацію навчання з урахуванням здібностей студентів, їхнього рівня 
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навченості, схильностей тощо. В останні роки все частіше стає питання про 

застосування ресурсів Інтернет для вивчення іноземних мов.  

Особливої уваги набуває використання Інтернет-ресурсів. Можливості 

використання Інтернет-ресурсів величезні. На заняттях англійської мови за 

допомогою Інтернет можна вирішувати цілий ряд дидактичних завдань: 

формувати вміння і навички всіх видів мовленнєвої діяльності – аудіювання, 

читання, письма, усного мовлення, розвивати фонетичні, лексичні, 

граматичні уміння і навички, використовуючи матеріали глобальної мережі; 

формувати у студентів стійку мотивацію до вивчення англійської мови. Крім 

того, робота спрямована на вивчення можливостей Інтернет-ресурсів для 

розширення кругозору студентів, налагоджувати і підтримувати ділові 

зв'язки і контакти зі своїми однолітками в англомовних країнах. 

Студенти також можуть брати участь у тестуванні, у вікторинах, 

конкурсах, олімпіадах, що проводяться у мережі Інтернет, листуватися з 

однолітками з інших країн, брати участь в чатах, відеоконференціях і т.д. 

Вони можуть отримувати інформацію з проблеми, над якою працюють в 

даний момент в рамках проекту. Це може бути спільна робота українських 

студентів та їхніх зарубіжних однолітків з однієї або декількох країн.  

Мета дослідження – проаналізувати засади застосування Інтернет-

ресурсів у вивченні англійської мови зі студентами. 

Є підстави вважати, що кожна людина, вивчаючи англійську мову, 

зацікавлена в тому, щоб визначити досить об'єктивно власний рівень 

володіння цією мовою, якщо вона володіє вже якимись знаннями. Для цього 

в мережі є безліч можливостей визначити свій рівень відповідно 

міжнародних стандартах (наприклад, http://www.ets.org/toefl, 

https://www.ielts.org - International English Language Testing System). Надалі, 

звертаючись до того або іншого ресурсу, можна точніше вибирати свій 

рівень. 

Для формування або вдосконалення граматичних, лексичних навичок 

можна звернутися на один з сайтів (www.language.ru, www.english-

http://www.ets.org/toefl
https://www.ielts.org/
http://www.language.ru/
http://www.english-language.ru/
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language.ru, www.learnplus.com, http://ischoolenglish.com, http://real-english.ru і 

багато інших). 

Для навчання різних видів читання в мережі існують спеціально 

підготовлені заняття (http://www.english-to-go.com/index.cfm), в яких фахівці 

інформаційного агентства «Ройтер» пропонують вчителям, в зручному для 

копіювання на свій диск форматі, цілі заняття з цікавими текстами для 

читання, вправами проблемного характеру і на закріплення нової лексики. 

Заняття розраховані на різні рівні навчання.  

У бібліотеці Конгресу США також можна дістати доступ до потрібної 

вам літератури (www.loc.gov) (сайт бібліотеки Конгресу США). Однією з 

найважливіших особливостей є те, що студент може дістати не тільки доступ 

до сторінок, що цікавлять його, але і консультацію з різних питань. На 

сторінці «Kids and Family» можна знайти цікаву відбірку матеріалів з історії 

США, про знаменитих та знаних американців. Можна побачити відеозапис і 

послухати пісні. 

Практично всі відомі газети і журнали мають свої web-сторінки в 

Інтернеті. Для того, щоб дізнатися, де і як можна знайти газети і журнали, що 

цікавлять студентів, слід звернутися до сторінки MEDIA LINKS 

(www.mediainfo.com/emedia). Серед газет англійською мовою можна знайти: 

 The Washington Post (www.washingtonpost.com)  

 The Washington Times (www.washtimes.com). 

 The New York Times (www.nytimes.com) окрім іншого пропонує 

читачам навчальну версію своєї газети з готовими по урочними розробками. 

 The Times (www.the-times.co.uk). 

Всі новинні видання мають приблизно однакову структуру і систему 

посилань. Все, про що можна прочитати в газеті, видно на першій сторінці – 

вона є комбінацією рекламної афіші і змісту. Тут представлені назви 

найбільш важливих статей з витягами з них, які, на думку авторів, повинні 

http://www.learnplus.com/
http://ischoolenglish.com/
http://real-english.ru/
http://www.english-to-go.com/index.cfm
http://www.loc.gov/
http://www.washingtonpost.com/
http://www.washtimes.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.the-times.co.uk/
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привернути увагу читачів основними положеннями, які обговорюються всіма 

учасниками. Як будь-яке видання періодичного друку, web-газети розділені 

на рубрики і підрубрики, тобто мають дружній до користувача інтерфейс, що 

дозволяє переходити безпосередньо до потрібного розділу і зацікавленої 

статті. Окрім того, що студенти мають можливість ознайомитися з 

поточними подіями, які коментуються різними авторами по-різному, 

порівняти і обговорити різні погляди, вони можуть скористатися посиланням 

«Send us feedback», яке дозволяє встановити зв'язок з видавництвом. Вони 

можуть після занять в медіатеці або зі свого домашнього комп'ютера 

висловити свою думку щодо прочитаного і особисто поговорити з автором 

певної статті в розділі «сьогоднішні журналісти» («Today's Columnists»), де 

вибір прізвища журналіста зв'яже вас з ним безпосередньо у вказаний день і 

годину. У вказаний же час можна посилати на адресу редакції, конкретного 

автора свої питання. Іноді може з'являтися екстразв'язок з головною дійовою 

особою статті.  

У ВВС World Service (www.bbc.co.uk/worldservice) читач може не 

тільки прочитати статтю, що цікавить його, однією з пропонованих 11 мов 

світу, але і прослуховувати новини, вибравши для себе відповідний рівень 

володіння англійською мовою, прослухати новини в режимі LEARNING 

ENGLISH. Можна прослуховувати радіопередачі з різних країн світу, 

вибравши для себе потрібну радіостанцію. Зворотний зв'язок з видавництвом 

здійснюється за допомогою посилання CONTACT US. 

ABC News (www.abcnews.go.com/index.html) супроводжує свої 

публікації не тільки звуком, але і відео. Можлива також бесіда на 

запропоновану тему серед читачів в розділі CHAT. 

Нами встановлено, що CNN World News 

(http://edition.cnn.com/WORLD) надає інформацію декількома мовами і 

подвійну класифікацію статей. Можна викликати аудіо- і відеосупровід. 

Контакт з редакцією і читачів між собою можливий в рубриці DISCUSSION 

(дискусія), де є своя дошка оголошень (MESSAGE BOARDS), кімната для 

http://www.bbc.co.uk/worldservice
http://www.abcnews.go.com/index.html
http://edition.cnn.com/WORLD
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бесіди (CHAT) і зв'язок з редколегією (FEEDBACK). Сайт Держдепартаменту 

США (http://www.state.gov/) пропонує поширений матеріал практично для 

будь-якої категорії читачів. 

Для навчання аудіювання також можна скористатися послугами 

Інтернету. Сайт Яндекс. Перекладач https://translate.yandex.ua дозволяє 

почути, як звучить будь-яка фраза іноземною мовою. Тут розроблений 

синтезатор мови, який перетворює друкарський текст на звук. На сайті 

https://translate.yandex.ua можна вибрати одну з іноземних мов: англійську, 

німецьку, французьку, італійську, іспанську та ін., вписати у віконце фразу 

або слово. Якщо натиснути на кнопку «озвучити» написана фраза/слово 

будуть вимовлені. Фраза може бути узята з підручника, навчального 

посібника або з мережі. В цьому випадку фраза просто копіюється і 

вставляється у віконце.  

Для навчання письма використовують численні пропозиції з організації 

листування. Щоб знайти партнерів з листування для своїх студентів, можна 

звернутися з відповідним запитом (https://listserv.cuny.edu/). Листування може 

бути організовано з різними цілями: для виконання сумісних проектів, 

проведення дискусій, обговорення поточних проблем. 

Таким чином, навчальних матеріалів, інформаційних ресурсів для 

використання в очному або дистанційному навчанні в Інтернеті величезна 

кількість. Ці матеріали можна використовувати по-різному, зокрема в моделі 

інтегрованого курсу з дистанційним навчанням або при створенні власного 

курсу [4]. 

Отже, наприкінці можна дійти висновку, що використання мережі 

Інтернет сприяє навчанню англійській мові. Як інформаційна система 

Інтернет пропонує своїм користувачам різноманіття інформації і ресурсів. 

Основні ресурси Інтернет, які можна використовувати при вивченні 

іноземних мов, це аутентичні сайти, а також засоби Інтернет комунікації – 

електронна пошта, соціальні мережі тощо. Навчання всім видам мовленнєвої 

https://translate.yandex.ua/
https://translate.yandex.ua/
https://listserv.cuny.edu/
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діяльності (читання, письмо, аудіювання, мовлення) є досить ефективним за 

допомогою Інтернет-ресурсів.  
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SOME SOCIOLINGUISTIC AND PRAGMATIC ISSUES IN SECOND 

LANGUAGE ACQUISITION  

Krainenko O. V. (Kharkiv) 

     In multilingual society, today, when the world strives to be fast-paced and ever-

changing like it has never been before, multilinguals and experienced language 

learners seem to have a better strategic competence in tackling communication 

problems. Therefore, the second language learners (SL) also seem to have more 

metalinguistic and metacommunicative competence if they are successful in their 

studies.  
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     According to Housen & Pierrard, as sociolinguistic and pragmatic features of 

language are supposed to have an impact on the development of the learner‘s 

communicative competence, the learners‘ attention is to be drawn to them, as well 

as to language form, where ―form‖ stands for grammatical structures, lexical items, 

phonological features.  

     The so popular communicative approach with its result-oriented and absorbing 

process philosophy leads to effective language acquisition; though, more recent 

research has confirmed that is seems just as difficult to find what successful SL 

learners have in common as it is to establish the psychological profile of 

millionaires (according to Dewaele, 2009). Difficulties in teaching due to the 

students‘ school background and language problems gives special role to a teacher; 

here, his ability to communicate, psychological tolerance and professionalism can 

be beneficial in solving many problems.  

     Special attention is given to the types of motivation. Internal motivation arising 

from the foreign language activity plays major role in the effective teaching of 

students. The elements of the integrative teaching model propose some practical 

tasks which increase the memory span, activate the cognitive processes and 

memory concentration. 

     Since our language is closely linked with our personality and culture, why not 

use the process of acquiring a new language to gain further insight into our 

personality and culture? Learning is more effective if a number of activities 

adapted from ‗values‘ clarification‘ theory, are included in the language teaching 

process. The term ‗message-oriented communication‘ (in the German original 

‗mitteilungsbezogene Kommunikation‘) was coined by Black and Butzkamm 

(1977). They use it to refer to those rare and precious moments in foreign language 

teaching when the target language is actually used as a means of communication. 

Since foreign language teaching should help students achieve some kind of 

communicative skill in the foreign language, all situations in which real 

communication occurs naturally have to be taken advantage of and many more 

suitable ones have to be created. 
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     There is an aspect that tackled in communicative effect studies; it is pragmatic 

failure. Thomas (1983) noticed that in cross-cultural communication, learners 

expressed their ideas in a way that was different from the native speakers. This 

interlanguage phenomenon, free of grammatical errors, sometimes led to 

miscomprehension in cross-cultural communication. Therefore, sociolinguistic and 

pragmatic competence are typically difficult to acquire without intense exposure to 

-and use of- the target language. Kemp said, ―the knowledge of more languages 

has been linked to a capacity for grasping the grammar faster in a new language by 

applying a wider variety of learning strategies‖ (2007), a stronger inclination to 

pursue the study of foreign languages (according to Dewaele & Thirtle, 2009), 

more metalinguistic awareness and cross-linguistic awareness (according to 

Jessner, 2006). So, at the heart of the SLA process thus lies an affective factor, 

which has been variously described as ―motivation‖ (according to Dörnyei, 2005; 

Dörnyei & Ushioda, 2009; Gardner, 1985; Ushioda & Dörnyei, 2012).  

      Here we can make a conclusion, the language comes to life and becomes a tool 

for communication rather than an abstract object of study. With the language being 

used in its original environment (Lisbon) with its inhabitants, comes also 

additional information on cultural practices, on the history of the place and the 

people, on food, architecture and climate.  Consequently, the frequent use of an 

interlanguage in authentic communicative situations was found to benefit not only 

grammatical, but also sociolinguistic, sociocultural and pragmatic competence. 

Participation in social networks in the target community not only boosts linguistic 

skills but also pushes SL users to reflect on their identity, beliefs and practices. 

Moreover, once SL users engage in intense contact with members of that speech 

community, they develop sociolinguistic and pragmatic competence and may start 

to conform to native speaker variation patterns (according to Howard, Mougeon & 

Dewaele, 2013; Preston & Bayley, 2009).   

 

FORMATION OF LANGUAGE COMPETENCE IN FUTURE DOCTORS 

Kuznetsova I.V. (Kharkiv) 
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The problem of formation of language competence in future doctors is caused by 

features of modern educational process which is carried out on the background of 

active innovations in social and economic spheres of life of our society, as well as 

puts in the forefront a problem of training of competitive specialists qualitatively 

of other level, capable to be personally responsible both for own wellbeing, and for 

wellbeing of society. 

According to it, modern medical education, which main tendency is 

humanization, assumes the solution of two interdependent tasks: 

1) humanization of process of teaching all general-theoretical and special 

disciplines in higher education institutions which allows an enrichment of these 

disciplines material of modern scientific concepts, integration of medical 

knowledge into the content of training, providing thereby a variety, completeness 

of knowledge, on the one hand, and professionalism, from another; dependence of 

progress of medical science and health care on personal qualities of future 

physician, his creative abilities, adequate to world the level of the general and 

professional culture which is expressed in clarification of system of universal 

values, definition of priorities of the physician; 

2) profiling of teaching of social and humanitarian disciplines through 

introduction of special courses which supplement basic contents of typical training 

programs, through the analysis of actual problems of medical knowledge and 

activity as a sociocultural phenomenon. 

Work of the doctor is one of the most difficult types of professional activity of 

the person where language plays a significant role; therefore, the profession of the 

doctor imposes the raised and quite specific requirements to people who are 

interested to work in it.  

The communicative orientation is the leading tendency of a modern technique of 

training in foreign languages, the purpose of such training is formation of foreign-

language communicative competence which is considered as major component of 

language competence. Expansion of the international contacts demands 
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overcoming of language and cultural and mental barriers. Elimination of these 

barriers is one of main objectives of language training.  

Communicative approach which has to give knowledge renders achievement of 

the purpose and creates an ability which will allow using surely a foreign language 

in real life where development of habits of communication, i.e. activization of 

language activity of students is emphasized.  

Future doctor has to have professional competence for performance of 

professional activity, own communicative competence as a basis of his effective 

business communication, and educational that gives the chance for self-education 

and self-improvement throughout life. At this time the need for ability of direct 

communication, generally in the conditions of scientific conference, grows in cases 

of exchange of experience of work, acquaintance with concrete techniques, 

acquaintances to work of medical institutions. Besides, the foreign language is 

necessary for physicians for mediate professional communication, i.e. for reading 

special literature: periodicals, monographs, textbooks, reference books, abstract 

editions, etc.  

Today there are more and more available and possible communicative contacts 

with representatives of the different countries in different fields of activity which 

does a main goal of training in a foreign language in medical schools – language 

acquisition as a means of communication, formation of abilities of foreign 

language professional communication, i.e. there is a requirement to teach future 

doctors to use a foreign language in the professional sphere of communication. 
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ІНШОМОВНА ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ І ЇЇ 

РЕАЛІЗАЦІЯ 

Кузнецова О.Ю. (Харків) 

Спрямованість Української освіти на впровадження Європейського 

виміру зумовлює актуальність вивчення провідних тенденцій у змісті освіти 

у країнах ЄС, зокрема у сфері іншомовної освіти.  

Вивчення документів та історико-педагогічних джерел свідчить, що 

безпосередній вплив ЄС в сфері освітньої і мовної політики є незначним, ця 

сфера знаходиться у зоні відповідальності кожної окремої держави ЄС. Утім, 

в офіційних  документах ЄС  визначено основи мовної політики 

співтовариства і наголошено, що ЄС прагне зберегти лінгвістичне розмаїття і 

розвивати володіння мовами задля збереження культурної ідентичності, 

соціальної інтеграції і спільності, а також тому, що  багатомовність є 

важливим інструментом, що надає громадянам в умовах інтегрованої Європи 

суттєві переваги, наприклад  у здобутті освіти, при працевлаштуванні, 

забезпеченні мобільності тощо. 

У документах Єврокомісії («Рамкова стратегія з мультилінгвізму», 

2005 р.,  «Європейська стратегія з мультилінгвізму», 2008р.) визначено  

основні  напрями політики ЄС у цій сфері: 1) наголошення на значній ролі, 

що її відіграють мови і багатомовність в європейській економіці, і пошук 

шляхів підвищення цієї ролі; 2)           

заохочення всіх громадян до вивчення більшої кількості мов і здатності 

розмовляти ними для покращення взаєморозуміння і спілкування; 3) 

забезпечення  для всіх громадян доступу до законодавства і інформації ЄС на 

власній мові [3]. 

План дій Єврокомісії «Розвиток вивчення мов і мовного розмаїття» 

акцентує увагу на заходах спрямованих на підтримку ініціатив, що мають 

місце на місцевому, регіональному та національному рівнях щодо доведення 

переваг вивчення мов впродовж життя до всіх громадян; покращення якості 

навчання мов на всіх рівнях; вибудовування середовища, сприятливого для 
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вивчення мов, і полегшення процесу вивчення мов [4]. У ЄС відзначається, 

що посилення спрямованості на навчання мов зумовлене змінами у розумінні 

поняття «національна держава», що й обґрунтовує необхідність модернізації 

цієї освітньої сфери [1].    

Фактично ЄС заохочує усіх громадян до багатомовності, висуваючи 

довготермінову мету, що передбачає володіння кожним європейцем 

принаймні двома мовами крім рідної [5].  

Вивчення і аналіз  педагогічних джерел та статистичних освітніх даних  

дозволяють дійти таких висновків: 1) політика ЄС всіляко підтримує заходи 

із забезпечення можливостей для оволодіння громадянами ЄС іноземними 

мовами; 

 2) постійно відслідковується стан іншомовної освіченості громадян ЄС 

різних вікових груп; 3) пропагуються переваги володіння і здатності 

комунікувати іноземними мовами у сучасному світі; 4) навчання іноземних 

мов у європейському освітньому просторі реалізується переважно на рівні 

інституційної шкільної освіти; 5) на рівні шкільної освіти реалізуються 

заходи із запровадження раннього старту у вивченні іноземних мов і 

пролонгування терміну їх вивчення; 

6) розширюється мережа курсів, що пропонують вивчення іноземних мов у 

позаінституційній освіті; 7) переважна більшість учнів у якості іноземної 

вивчають англійську мову;  8) доцільність вибору англійської мови для 

вивчення переважно пояснюється її широким: а) розповсюдженням у всіх 

сферах життя, б) використанням в освіті, в) використанням у різних 

професійних контекстах; 9) у межах Європейського Союзу досягнуто досить 

високі показники (принаймні дві третини громадян на досить високому рівні 

володіють однією іноземною мовою), утім політики й  освітяни докладають 

зусиль для досягнення більш якісних результатів і забезпечення якісного 

прогресу; 10) для досягнення суттєвих якісних показників іншомовної 

освіченості громадян України необхідне  системне впровадження заходів, 

спрямованих на послідовне  й системне навчання й вивчення іноземних мов 
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на всіх освітніх рівнях та в умовах позаінституційної освіти з наголосом на 

переваги, що їх надають володіння іноземними мовами і сформованість 

іншомовної комунікативної компетентності.  
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TEACHING OF WRITING   

Kulikova  O.V. (Kharkiv) 

According to the Professional English Teaching the aspect of language 

studying is considered as ―knowledge and integrated language skills acquiring in 

their interaction as it requires life situations‖ [1, p.5]. Conditions for such skills 

development are artificially created at foreign language classes. 

The main idea is in the fact that teaching of one language aspect is closely 

connected with another. So, in the sphere of informative and communicative field    

interaction of such speech activity types as reading and writing is observed,  which, 

in their turn, refer to graphic or written language. It means that the trainees must be 

able to express their thoughts in the written form after looking through some 

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/txt/?uri=uriserv:c11084
http://eunom.uoc.edu/
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information sources (adapted or non-adopted articles from journals and internet 

resources) and by the necessary information selecting (skimming)[ 2, p.15].  

Thereby, as it has been mentioned, teaching of writing is closely connected 

with reading, the following aspects are emphasized:  the trainees must understand 

and reply in response communicatively within the scope of the studied material 

which is given in the texts of the following types:   instructions, specifications, 

materials of professionally oriented   electronic editions and conferences, 

electronic letters and messages, reference-books, lectures, text-books, drugs and 

medical equipment annotations. Also the trainees must be able to distinguish the 

main information from the question of the minor importance, to have skills of 

scanning, searching and skimming reading and to be able to interpret and 

summarize the obtained information. 

The teaching of writing aim is development of such skills as:   to write 

conceptual, detailed texts connected with academic and professional spheres 

(reports, messages, letters, advertisements, articles); to fill in forms, resumes for 

academic and professional aims; to be able to pass on their opinion reasonably in 

writing on professional topic; to have writing skills for professional and academic 

skills (medical past histories, messages, reports, business correspondence). 

The skills development is reached by step-by-step work. The first step is the 

explaining to the trainees the requirements concerning the final product.  At this 

stage the model is offered to the trainees. During the next stage the key words are 

singled out, the task is done but without the model copying out. The ability to 

paraphrase the model is one of the important requirements. At the same time, 

according to modern requirements the link words must be present in the final result 

of the written speech. Also at this stage of work it is recommended to divide the 

group into small students subgroups (in twos or in threes). After this task it is 

recommended to analyze the final product with the use of modern project 

technology in order to demonstrate all possible mistakes to the trainees with the 

aim of not making them in future. Besides, modern language teaching  

methodology recommends  to  mark mistakes as grammar, lexical or spelling and 
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to ask the trainees to find and correct them together with the teacher.  Next stage is 

copying the text out without mistakes. And the final stage is the task carrying out 

but without using the model. 

 Methodological literature proposes different types and groups of exercises 

which can be used at different stages of teaching of writing. On the basis of 

experience of foreign language teachers it is for this type of work the lack of time 

is greatly observed, because teaching of writing is one of the main compounds of 

foreign language teaching.  

In the process of teaching written speech it is recommended to pay special 

attention  to  teaching of writing as a means of language represented by means of 

graphic signs even at the first stage of training. At this stage exercises for skills 

formation to master graphic and phonemic conformities in English language are 

done. Phonetic, morphological and traditional principles in the language teaching 

help to overcome such difficulties. It should be noted that higher schools 

programmes do not presuppose doing such exercises because it is considered that 

students must already possess such writing skills [3, c.25]. 

In conclusion it should be stated that teaching written speech is closely 

connected with grammar teaching. So, it follows that all language training 

processes – written speech, reading, grammar and speaking are closely interrelated 

and must be learned together. 

1. Бакаєва Г.Є. Програма з англійської мови / Г.Є. Бакаєва., Борисенко., 

І.І. Зуєнко.  К.: Ленвіт, 2005. –  C.5.  2. James A.W. Writing. A college 

Handbook. Third Edition./ A.W. James Heffernan, John E. Lincoln.  – W.W. 

Norton  Compony. New York. London.  – 716 p. 3. Маслыко Е. А./ Настольная 

книга преподавателя иностранного языка: Справ. Пособие. / Е. А. Маслыко, 

П.К. Бабинская, А.Ф. Будько, С.И. Петрова. -   Минск.: Выш. шк., 1996. – 522 

с.  
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АНТРОПОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД У СУЧАСНИХ МОВОЗНАВЧИХ 

СТУДІЯХ 

Кулинич Н. В. ( Харків) 

У сучасній лінгвістиці все більше поширюються тенденції щодо 

вивчення мови як антропологічного феномену на відміну від попереднього її 

сприйняття як незалежної від людини самостійної системи. Наприкінці ХХ 

століття на зміну історичній та системно-структурній парадигмам 

мовознавства приходить парадигма функціональна, яка спостерігається в 

комунікативно-мовленнєвих дослідженнях і концентрується на зв‘язках мови 

і середовища, функціонуванні мовних структур з урахуванням досвіду 

суміжних дисциплін – філософсько-культурологічних, психологічних тощо. 

Нова антропоцентрична парадигма переносить увагу з об‘єкта 

дослідження на суб‘єкт, аналізуючи людину в мові і мову в людині. 

Відтепер лінгвістичні студії зосереджуються на мовній особистості. Цей 

термін уперше трапляється у праці В. В. Виноградова «Про мову художньої 

прози», де вчений говорить про пам‘ятки як відображення не колективного, а 

індивідуального творчого перетворення мовних засобів свого часу з метою 

естетично вітального вираження замкненого кола уявлень та емоцій [5, с. 91]. 

Антропоцентричний вектор у лінгвістиці сягає корінням у вчення 

В. фон Гумбольдта («Мова і філософія культури»), а також праці  О. Потебні 

(«Повне зібрання праць: думка і мова») і Е. Бенвеніста («Загальна 

лінгвістика»). Останній стверджує: «У світі існує тільки людина з мовою, 

людина, яка говорить з іншою людиною, і мова, таким чином, належить до 

самого визначення ідеї людини. Саме у мові і завдяки мові людина 

конституюється як суб‘єкт» [3, с. 293]. 

Антропоцентрична парадигма виводить людину на перший план, 

називає мову найважливішою властивістю людини, передумовою її 

існування. Вона виходить із постулатів про те, що поза мовою не існує 

людського інтелекту і тексти, продуковані людиною, відображають процеси 

мислення за допомогою мовних засобів. У межах цієї парадигми формуються 
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такі напрямки, як когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, лінгвопоетика 

тощо. 

Починаючи з кінця 1980-х і у 2000-і рр. з‘являється низка праць, 

присвячених проблемі антропоцентризму в мовознавстві. Передусім це 

монографія Б. Серебренникова «Роль людського фактору в мові. Мова і 

мислення» (1988), праці М. Шелякіна, котрий вказував на зумовленість 

семантичного устрою мови структурою суб‘єктивної реальності, формами і 

процесами мислення, на відбиття у мові «орієнтації людини у світі» [12, 

с.132]; В. Алпатова, який розробляв термінологію напрямку, протиставляв 

антропоцентричний підхід системоцентричному [1]. Використовуючи 

антропоцентричний підхід, будь-який дослідник вивчає мову як її носій, 

спирається на осмислення та опис своїх уявлень, які називаються 

лінгвістичною інтуїцією. Системоцентричний підхід передбачає розуміння 

мови як системи, яка функціонує незалежно від людини, індивіда, у такому 

разі для вивчення мови варто долучати методологію природничих дисциплін. 

На домінування антропоцентричного підходу в сучасному 

мовознавстві вказує і Ф. Бацевич, адже мова виступає репрезентативною 

формою людської свідомості, засобом пізнання. З антропоцентричних 

позицій людина пізнає світ «через усвідомлення себе в ньому» і створює у 

своїй свідомості «антропоцентричний порядок речей», який визначає її 

духовну сутність, вчинки та ієрархію цінностей [2, с. 6–7]. 

Антропоцентрична тенденція вивчається й у працях О. Забуранної, 

Ю. Караулова, Є. Кубрякової та ін. Дослідники виходять із положення про 

те, що за кожним текстом стоїть мовленнєва особистість, яка володіє мовною 

системою, про суб‘єктність мови.  

За Є. Кубряковою («Людський фактор у мові. Мова і породження 

мовлення») принцип антропоцентризму виявляється в тому, що наукові 

об‘єкти вивчаються передусім за їхньою роллю для людини, їхнім 

призначенням в її життєдіяльності, їхніми функціями для розвитку людської 

особистості та її вдосконалення. Під час аналізу певних явищ саме людина 
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постає точкою відліку, вона залучається до цього аналізу, визначає його 

мету, перспективу і результати [9, с. 212]. Дослідниця виділяє проблеми 

антропоцентричного принципу дослідження: 1) мова і духовна активність 

людини, 2) людина, мислення і свідомість людини, 3) мова і фізіологія 

людини, 4) мова і культура, 5) мова й комунікація, 6) мова та цінності 

людини [9, c. 214]. Згідно з Є. Кубряковою антропоцентричний принцип 

реалізується у двох напрямах: 1) «людина у мові» (людина – носій свідомості 

і транслятор культур) і 2) «мова в людині» (мова є визначальним фактором у 

культурі) [9, с. 216]. 

Українська дослідниця Г. Бенькевич пропонує такі напрями сучасного 

антропологічного вивчення мови: 1) мова одухотворюється, наділяється 

рисами людини, але людина в теорію мови не входить; 2) мова розглядається 

як «частина людини»; 3) мова вважається конструктивною властивістю 

людини [4]. 

Чи не найяскравіше антропоцентричний принцип втілюється у 

фразеологічному фонді, оскільки через фразеологію передається національно 

специфічне сприйняття навколишньої дійсності певними носіями мови. Мова 

є не тільки знаряддям пізнання і комунікації, але й національним кодом. «Це 

шлях, яким ми проникаємо в ментальність нації, що зберігається в 

прислів‘ях, казках, анекдотах, символах та ін. Більша частина інформації 

про світ надходить до людини мовним каналом, тобто людина живе в світі 

концептів, створених для відображення своїх інтелектуальних, духовних і 

соціальних потреб», – зазначає вітчизняна дослідниця Л. Кузнецова [10]. Усі 

фразеологізми містять інформацію, наповнену додатковими асоціативно-

емоційними елементами і додатково містять інтерпретаційний щодо 

реальності компонент.   

Говорячи про термінологію антропоцентричного підходу, варто 

зупинитися на ключовому терміні цього напряму мовознавства – «мовна 

особистість». Цей термін є багатозначним і починає осмислюватися у XX 

столітті (В. Виноградовим, Г. Богіним, Ю. Карауловим та іншими). 
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Передусім це – носій мови, здатний до мовної діяльності. Під мовною 

особистістю розуміють комплекс психофізичних рис індивіда, які дають 

йому змогу продукувати і сприймати мовні конструкції. Також мовна 

особистість є базовим національно-культурним прототипом носія мови, 

закріпленим переважно в лексичній системі, створеним зі світоглядних 

настанов, ціннісних пріоритетів, поведінкових реакцій. 

Оскільки мовна спільнота складається з багатьох окремих носіїв мови, 

доцільно говорити про мовну особистість як багатошарову і 

багатокомпонентну парадигму «мовних особистостей» [8].  

Слід зазначити, що окремо виділяють поняття мовленнєвої особистості 

як сукупність елементів мовної особистості, реалізація яких пов‘язана з усіма 

екстралінгвістичними та лінгвістичними характеристиками ситуації 

спілкування, а саме: комунікативною метою, завданнями, її темою, нормою, 

узусом, етнокультурними, соціальними та психологічними параметрами [8]. 

Останнім часом предмет мовної особистості увійшов до кола наукових 

інтересів риторики, де розглядається як «сукупність людських родових 

здатностей і готовностей у сфері мовленнєвої діяльності, які можуть 

спрямовуватися на людину» [6, с.15]. 

Таким чином, антропоцентричний підхід активно опрацьовується 

сучасною лінгвістикою, доводить власну перспективність, проте потребує 

термінологічних уточнень, зокрема більш чіткого розведення понять 

«антропологічний» і «антропоцентричний», а також «антропоцентричний 

підхід», «а. метод», «а. принцип», що може слугувати предметом подальшого 

дослідження. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В 

ІНТЕРАКТИВНОМУ НАВЧАННІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Левченко Я.Е.  (Харків) 

Пошуки нових тенденцій, перспективи підвищення ефективності 

іншомовної освіти у вищій школі України ведуть до нових цілей, 

модернізації, виходу на новий рівень знань. Актуальність проблеми 

технологізації в галузі вищої педагогічної освіти пов‘язана з розширенням 

інновацій, серед яких технологія інтерактивного навчання  підвищує 

мотивацію як викладача, так і студента, а також, щонайцінніше, сприяє 

формуванню професійної спрямованості особистості майбутнього вчителя 

іноземної мови.  

В основі технології інтерактивного навчання перебуває поняття 

―інтеракція‖ (від англ. ―interaction‖ – взаємодія), котре з‘явилося вперше в 

соціології й соціальній психології. Саме  характер взаємин викладача і 

студента стає ключовим в інтерактивному навчанні і відображає поняття 

―взаємодія‖. Суть інтерактивних методів навчання – в орієнтації на 

мобілізацію пізнавальних сил і прагнень тих, кого навчають, на пробудження 

самостійного інтересу до пізнання, становлення власних способів діяльності, 

у розвитку вміння концентруватися на творчому процесі й одержувати від 

нього задоволення. У ході  інтерактивного навчання відбувається не тільки 

процес пізнання, процес особистісного зростання тих, хто навчається, але й 

процес взаємодії особистостей, де кожний має право висловлювати свою 

точку зору, обстоювати свою позицію, грати свою роль. Однією зі сторін 

спілкування виступає викладач, який не тільки проводить лекції з 
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включеними бесідами і дискусіями, семінари, обговорення, консультації, а й 

підтримує спілкування між студентами (круглі столи, групове вирішення 

ситуацій, дидактичні, ділові, рольові ігри). Враховуючи важливість 

конкретних форм навчання (лекція, семінари, самостійна і науково-дослідна 

робота, педагогічна практика), зосередимо увагу на такій формі, як лекція, 

що активно синтезує традиційні й сучасні технології в навчальному процесі. 

Загалом зазначимо, що тільки синтез традиційних і сучасних педагогічних 

технологій, таких як технологія інтерактивного навчання, допомагає досягти 

значних результатів при формуванні й розвитку професійної спрямованості 

особистості майбутнього вчителя іноземної мови.  

 В інтерактивному навчанні більшість зарубіжних викладачів надають 

перевагу методам спостереження, моніторингу й аналізу в ході процесу 

навчання. Особливо це стосується таких аспектів викладання, як організація 

лекційних занять, взаємодія зі студентами, емоційні фактори, використання 

ресурсів, техніка навчання, методологія й набуття знань.  

Слід підкреслити, що поряд із традиційним викладанням лекцій 

вітчизняні дослідники, також як і зарубіжні, активно застосовують у 

навчальному процесі лекції у світлі інтерактивного і когнітивного підходів. 

Реалізації творчих задумів викладача у досягненні повнішого розкриття 

розуміння лекції майбутніми фахівцями сприяє розширення спектру таких 

орієнтованих педагогічних інструментів як технологія візуалізації навчальної 

інформації. Серед активних методів викладу навчального матеріалу у 

поєднанні з візуальною підтримкою слід виділити такі: метод візуального 

мислення, скетчноутінг, пітчинг, скрайбінг.  

Метод Visual Thinking (візуальне мислення) – сприяє розвитку 

дистанційного навчання і передбачає об‘єднання інструментів візуального й 

вербального мислення: 3 базових інструмента візуального мислення людини 

– очі, внутрішній зір, руки; 4 етапи – подивитися, побачити, уявити, показати 

іншим; 5 запитань інструмента SQVID (оригінальний метод вирішення 

складних проблем)– просто або детально? якісно або кількісно? бачення або 
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здійснення? індивідуальні характеристики або порівняння? змінювання або 

статус-кво?; 6 способів сприймання образів, яким відповідають 6 типів 

зображень –  ―хто / що‖, ―скільки‖, ―де‖, ―коли‖, ―як‖, ―чому / навіщо‖ [2].  

Скетчноутінг (від англ. ―sketch‖ – ескіз, зарисовка) – спосіб 

структурування інформації, що сприймається на слух, або фіксація власних 

думок. Суть цього явища в технології візуалізації – закріплення на папері 

важливих ідей у вигляді рукописних текстів, схем й інших образотворчих 

елементів [1].  

 Пітчинг (від англ. ―pitch‖ – виставляти на продаж) – система відкритих 

коротких презентацій,які застосовуються, наприклад, як презентація 

відкритих уроків під час педагогічної практики, або презентація дипломних 

проектів студентів-випускників [4]. 

Сьогодні новою тенденцією в системі освіти є скрайбінг (від англ. 

―scribing‖– опис, розмітка) – один з активних методів навчання, котрий являє 

собою візуалізацію інформації за допомогою графічних символів. 

Виникнення цього унікального способу привернути увагу аудиторії, 

забезпечити її додатковою інформацією пов‘язують з американськими 

дизайнерськими компаніями, котрі використовують спрощені ілюстрації й 

схеми замість багатослівних описів їхньої діяльності. Успіх й ефективність 

скрайбінга пояснюється тим, що мозок людини схильний малювати 

картинки, здатний мислити образами, а мова рисунку – універсальна мова 

[3;5].  

На нашу думку, скрайбінг – ефективний метод привернути увагу 

майбутніх учителів іноземної мови, цікаво подати інформацію, як основну, 

так і допоміжну, зробити акцент на ключових моментах лекції, у процесі 

підготовки якої слід спиратися на такі аспекти. По-перше, скрайбінг 

перетворює тези лекції в слова й образи, обрисовує зв‘язки і підкреслює 

ключові моменти. При цьому не обов‘язково володіти технікою класичного 

рисунку, але важливо розуміти, як правильно змінювати іменники і дієслова 

на символи й образи у вигляді зарисовок.  По-друге, скрайбінг – це не тільки 
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образні рисунки. Наочно продемонструвати ідеї лекції можна, перетворив їх 

у графіки, матриці, ієрархічні структури й діаграми, але всі види схем і 

рисунки повинні складати цілісний візуальний образ. По-третє, основна мета 

скрайбінга – це не просто зарисовки, а така інформація, що дозволяє 

повсякчас залучати студентів у навчальний процес.  

Оскільки скрайбінг є багатофункціональним інструментом, то на 

лекціях з лексикології англійської мови з‘являються нові можливості для 

модернізації методів інтерактивного навчання. Так на лекції THE WORD 

AND ITS MEANING  (―Слово та його значення‖ ) за допомогою 

аплікаційного скрайбінга діаграми подаються паралельно з усним викладом 

матеріалу, що дає можливість представити найбільш яскраво специфіку 

значення англійського слова і   структуру його лексичного  значення. Відео-

скрайбінг допомагає описувати реалії англомовних країн при знайомстві з 

іншомовною культурою. Схема, що надає характеристику університетського 

викладацького складу в Америці та Великобританії під час лекції REGIONAL 

VARIETIES AND DIALECTS ( ―Регіональні варіанти і діалекти‖), підкреслює 

різницю між британською англійською і американською англійською 

мовами. 

Таким чином, візуалізація навчальної інформації є своєрідним 

інструментом технології інтерактивного навчання. Виклад лекційного 

матеріалу у поєднанні з візуальною підтримкою дозволяє використовувати 

переваги інтерактивного підходу: розширення світогляду у взаємодії під час 

лекції (лекція викликає інтерес, актуалізує попередні знання, формує 

компетенції), залучення студентів до виконання різнорівневих завдань. Така 

технологія інтерактивного навчання спонукає студентів висловлювати свої 

думки чітко і прозоро, реагувати на висловлювання інших студентів, а також 

встановлювати взаємозв‘язок між оригінальними питаннями та 

різноманітними відповідями, що спрямоване на навчання студентів мислити 

й аналізувати. 
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МОВНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Лисенко О.А. (Харків) 

Сучасне українське суспільство, яке намагається побудувати розвинену 

правову державу, потребує підготовки кваліфікованих правознавців, які 

будуть досконало, на високому науковому та професійному рівні володіти 

державною мовою. Сучасний юрист мусить володіти як писемним, так і 

усним діловим мовленням, мати високу культуру мовлення, знати мовні 

норми, лексичне багатство та стилістичну різноманітність сучасної 

української літературної мови, вміти кваліфіковано й грамотно укладати 

документи. Багато залежить від самої особистості, її розвитку, ерудованості, 

комунікабельності, норм поведінки тощо. Однією з найважливіших якостей 

мовної особистості, якою вона оволодіває як у процесі природної 

комунікації, так і спеціально організованого навчання, є комунікативна 

компетенція. 

http://journal.osnova.com.ua/article/51806
http://www.telestofilm.ru/press/o_nas_press/Elena_Glikman_Pitching__eto_pervaya_proba_tvoey_id/
http://www.telestofilm.ru/press/o_nas_press/Elena_Glikman_Pitching__eto_pervaya_proba_tvoey_id/
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Теоретичною основою дослідження стали провідні ідеї дидактів і 

методистів щодо комунікативно-діяльнісного підходу до навчання мови 

(Вашуленко М., Ґудзик І., Дудников О., Ладиженська Т., Мельничайко В., 

Пашківська Н., Пентилюк М., Плиско К., Скаткін М., Скуратівський Л., 

Супрун А., Федоренко Л., Хорошковська О., Шелехова Г. та ін. ) та праці в 

галузі функціональної практичної стилістики (Коваль А., Кожина М., Мацько 

Л., Стельмахович М., Пентилюк М. та ін. ), дидактичні положення щодо 

організації навчального процесу у вищій школі ( Алексюк А., 

Архангельський С., Бабанський Ю., Вергасов В., Дроздова І. та ін. ). 

В умовах орієнтації вищої освіти на всебічний і гармонійний розвиток 

особистості, посилення зв‘язку змісту навчання з обраною професією 

особливого значення для формування мовної й мовленнєвої компетенції 

студентів набуває вдосконалення змісту вищої освіти [2, с. 1].   

Відповідно до Закону „Про вищу освіту‖, Національної доктрини 

розвитку освіти, Державного стандарту вищої освіти, Загальноєвропейських 

рекомендацій з мовної освіти (ЗЄР), концепцій мовної освіти пріоритетним 

завданням вищої школи в Україні є підготовка компетентного спеціаліста – 

мовної особистості, яка має високий рівень комунікативної компетенції, що є 

основою формування всіх інших компетенцій індивідууму й професійної 

зокрема. Багатогранність і багатовекторність поняття мовної освіти 

обумовлює виділення двох провідних напрямів, що визначають вивчення 

української та іноземних мов. Процес мовної підготовки фахівців у немовних 

вищих навчальних закладах передбачає засвоєння фахової лексики й 

термінології, що здійснюється, насамперед, на заняттях з вивчення мов за 

професійним спрямуванням – української та іноземної [1, с. 2].  

Професійна підготовка правознавця  передбачає опанування комплексу 

різних дисциплін, зокрема  «Української мови (за правознавчим 

спрямуванням)». Однією з найважливіших якостей мовної компетенції 

особистості, якою вона оволодіває як у процесі природної комунікації, так і 

спеціально організованого навчання, є комунікативна компетенція [3, с. 1]. 
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Тому метою навчальної дисципліни є формування комунікативної 

компетентності студентів, що сприяє розвиткові креативних здібностей та 

спонукає до самореалізації фахівців, активізує пізнавальні інтереси, реалізує 

евристичні здібності як визначальні для формування професійної 

майстерності та конкурентоздатності сучасного фахівця, вироблення навичок 

оптимальної мовної поведінки у професійній сфері: вплив на співрозмовника 

за допомогою вмілого використання різноманітних мовних засобів, 

оволодіння культурою усного та писемного фахового спілкування, 

сприйняття й відтворення фахових текстів, засвоєння лексики та термінології 

юридичного фаху, вибір комунікативно виправданих мовних засобів.  

Фахова мова правника ґрунтується на законах української мови, на її 

лексичних, морфологічних та синтаксичних нормах. Мовні засоби, що 

використовуються в професійному мовленні, досить різноманітні, тому 

потрібно дотримуватись певних вимог щодо їх використання в різних 

ситуаціях правової діяльності. 

Правознавцю необхідно серйозно ставитися до вивчення мови, 

оскільки в ній знаходить відбиття національний спосіб мислення кожного 

народу. Потрібно постійно збагачувати й поглиблювати свої знання мови 

народу, інтереси якого покликаний захищати юрист. Умовою успішної 

мовної підготовки студентів є опрацювання навчальних посібників, 

монографій, конспектів лекцій, правопису української мови, різних типів 

словників, довідкової літератури та іншої наукової і навчально-методичної 

літератури.  

У висновку слід зазначити, що питання мовної підготовки майбутніх 

юристів  є надзвичайно важливими, оскільки пошук досконалої мовної 

форми для втілення правового змісту є актуальним науковим завданням для 

фахівців у галузі правотворчості, адже від якості формулювання правових 

норм, від якості всього законодавчого тексту, його відповідності основним 

мовним критеріям залежать правильність розуміння й тлумачення закону, 

однозначність і справедливість нормативно-правових рішень. 
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TEACHING READING-TO-WRITING IN ENGLISH FOR ACADEMIC 

PURPOSES COURSES 

Lysytska O.P. (Kharkiv) 

In modern conditions the English language which has become the language 

of academic communication promotes primarily the free exchange of knowledge in 

the scientific community. Today we are talking about the need to form an 

academic 

communicative competence within the English for Academic Purposes courses. 

The main objectives of the course EAP is to develop the students' ability to learn 

and conduct their own research in English. Such attention to writing as one of the 

key academic skills is paid primarily due to the fact that in foreign universities the 

control of knowledge and abilities of students is carried out in the form of written 

works, mostly of academic essays. In this case especially foreign students as a rule 

suffer significant difficulties with the implementation of written works. 

In the Ukrainian universities development of academic writing also is of 

great importance, it acts as a core competency in EAP course, because written 

works are of great importance in all courses at all levels (bachelor, master, post-
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graduate). There are various methods of teaching academic writing. Sometimes 

writing is taught as a separate skill, sometimes in combination with reading, 

sometimes as a part of an integrated policy for the development of academic skills. 

Teaching reading-to writing method has been widely discussed and depicted 

in different works of Western scientists [1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15]. A number 

of studies in the field of reading and writing relationship show that when the reader 

interprets the text critically he goes from a simple understanding of the content of 

the text and awareness of the possibility of its use as a role model to a willingness 

to review and alter the text [9]. 

The obvious relationship of reading and writing can be traced also in the 

preparation and planning of the written message. It should be noted that in the 

practice of modern foreign education interrelated learning of reading and writing is 

already considered an axiom. Thus, students are requested to follow the 

construction of models, discursive conventions of academic tests that they read as a 

part of the course; they are encouraged to review the strategy analysis, evaluation 

and synthesis of information in the text and to incorporate them into the system of 

argumentation in their own writings. 

Academic literacy assumes mastering of the strategies of search, scanning, 

skimming and critical reading. Among the reading skills necessary for successful 

learning we can refer the skills of anticipation, differentiation between key and 

background information; also the ability to understand cause-and-effect 

relationships of semantic elements of the text. New material is originally 

introduced in the texts for reading and only after studying and analyzing it, 

students proceed to produce own texts. For example, when performing the 

assignment to write a topic sentence a lot of preparation work with texts is 

preceded, students first learn to identify the main idea of the text and related ideas 

of a separate section, and then the whole text, and then they analyze paragraph 

structure and determine the topic sentence in each paragraph [8, p. 39-50]. Thus 

writing any text, whether it's one sentence or essay (for students) or a research 

abstract (for postgraduates), is proceeded by the work on the development of 
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reading skills. According to this scheme the majority of textbooks on academic 

writing are organized [3, 4, 5, 8]. 

In the West this approach has long been used as a mainstream in teaching 

academic skills. Concerning the situation in Ukrainian high schools we should note 

that this approach must be considered in the development of academic writing 

courses for students, and for other categories of students (for example, researchers 

and postgraduate students). 

However, there is another component that must be taken into account in the 

EAP training, namely the specifics of Ukrainian students. According to many 

scholars and practitioners they do not have a sufficient level of development of 

academic competence even in their native language. This is due, as a rule, to a 

number of objective reasons, but first and foremost it is connected with inadequate 

attention paid to writing in the system of education at the university. Despite the 

obvious importance of academic writing in the modern Western educational 

paradigm, in our country very little attention has been traditionally paid to it.  In 

the domestic methodology writing has had the status of secondary means of 

teaching other kinds of speech activity, and speaking has been proclaimed the basis 

of communicative teaching of foreign languages. However, as practice shows, the 

problem of development of writing skills is not the only one. When teaching EAP 

teachers often face the fact that students do not have a sufficiently developed 

reading skills. 

A possible solution to this problem could be the introduction of a part of 

general course in English with analyzing texts in Ukrainian, aimed at the 

development of academic literacy.  It could be done at the initial stage of training. 

As part of these courses students must master not only the basics of competent 

academic speech, learn genre features of scientific texts, to learn to read texts of 

varying complexity in their native language, but also to get acquainted with the 

theory of argumentation. This practice exists in some foreign universities, where 

courses in academic writing are offered not only to international students but also 

native speakers. For example, the University of California research shows that 
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more successful performing an essay is usually handled by the students who have 

trained a course of academic writing at the university before. Only 1/3 of 

applicants to the university have research skills and are able to cope with the task 

of synthesizing information from multiple sources and to create reasoning system 

based on academic literature [1, p. 20]. 

Students are taught strategies of brainstorm, generating ideas, techniques of 

writing a draft, editing written text, as well as understanding the importance of 

what the process of writing suggests, namely, a revision of the original claims and 

arguments, rejection of certain points of the plan and the inclusion of other original 

compositions reconstruction. It is noteworthy that in Western pedagogy writing is 

interpreted as a fundamental basis of the whole learning process, because it is by 

writing an academic essay, based on a thorough and careful reading academic 

texts, students perceive a particular academic discipline, and their written works 

serve as an indicator of the depth and maturity of their research thinking. The most 

popular areas of written literacy development in the UK and US universities are 

learning the basics of data analysis and argumentation (69%), synthesizing 

information from multiple academic sources (63%), preparation for writing 

argumentative-foot academic essay (72% ), scientific articles (59%) [1, p. 26].  

Currently, however in Ukrainian universities courses on the development of 

academic literacy are not available. Or due to the small amount of hours allocated 

to them the courses do not achieve their goals, and the development of academic 

literacy often becomes the task of teachers of English personally. In such a 

situation, in the course of EAP or reading courses you must take into account the 

potential difficulties that the students may face during the training course and to 

plan it in such a way that enough time must be given to the development of basic 

academic reading and writing skills. Even if good training manuals are used at 

EAP, teachers will need to supplement their own materials to develop the 

necessary skills to allocate additional time to study the general principles of work 

with texts. In addition, when planning independent work of students it is necessary 
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to provide for these types of jobs that would have purposefully develop reading 

and writing skills. 

Thus, we emphasize the need for the development of academic English 

courses taking into account the continuity of learning principles of reading and 

writing (read to write), and the specificity of our students who tend to need more 

support in the process of the formation of reading and writing skills.  
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КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ВВІЧЛИВОСТІ В НЕОФІЦІЙНОМУ 

АНГЛОМОВНОМУ  ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНИХ 

ХУДОЖНІХ КІНОФІЛЬМІВ) 

Лутай Н.В. (Харкiв) 

В неофіційному англомовному дискурсі комунікативні стратегії 

ввічливості чітко показують  риси національного менталітету англійців.  

Стриманість та  самоконтроль  є  одними  з  основних  рис  англійської  

комунікативної  поведінки. Дослідники відзначають явний зв‘язок між 

вербальною та невербальною поведінкою представників  різних  

лінгвокультур.  Так,  К. Годдард  та  А. Вежбицька  вказують  на 

взаємозв‘язок  обмежень  на  вільне  вираження  емоцій  з  дотриманням  

дистанції, недопустимістю  фізичного  контакту,  суворими  наказами  

мовленнєвого  етикету  [1, с. 48].  Якщо  для  певного  суспільства  

притаманне  дотримання  дистанції,  то  слід очікувати  того, що  у ньому не 

припускається  вільне  вираження  емоцій,  та навпаки, чим менша дистанція, 

тим менш суворими є норми мовленнєвого етикету, тим більш вільною та 

експресивною є і невербальна поведінка людей. Традиційна англійська 

стриманість має відношення до емоційної комунікації, але не  до  емотивної.  

Комунікативна  емотивність  як  цілеспрямована  демонстрація позитивних 

емоцій, навпаки, є однією з домінантних рис англійської комунікативної 
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поведінки,  однією  із  стратегій  англійської  ввічливості.  Мовленнєві  кліше  

є фатичними емотивами [2 , с. 137-147.], які виконують соціальну функцію. 

Вони спрямовані не стільки на передачу інформації про емоційний стан того, 

хто говорить, скільки на передачу  його  ставлення  до  співрозмовника,  на  

демонстрацію  його  поваги  та доброзичливості, на виявлення емоційної 

підтримки.  

Існує  багато  способів  того,  як мовленнєвими  засобами скоротити 

дистанцію між партнерами по  комунікації. П.Браун та С.Левінсон називають 

п‘ятнадцять стратегій [3, c. 218-225], які, на їх думку, не тільки найтиповіші 

для англійської комунікації, але й мають  універсальний  характер.  Інші  

дослідники  більш  обережні  у  твердженні універсальності даних стратегій 

та відзначають, що вони дають лише  загальну  ідею про те, що являють 

собою подібні стратегії. Вони виділяють десять стратегій, які  спрямовані на  

зближення партнерів по  комунікації,  та називають  їх  involvement strategies 

(стратегії залучення).  

Забарвлення ввічливості може повідомлятися англійським 

висловлюванням димінутивами a bit, a trifle, just, little. Димінутиви 

модифікують ілокутивну силу мовленнєвого акту в бік її зниження внаслідок 

властивої їм всім загальної семи невеликої кількості. Вони виражають 

значення зниженого, зменшеного ступеня ознаки, надаючи у такий спосіб 

висловлюванню некатегоричність, ввічливість [4]. Наприклад: 

1)  Sorry, hon. Look, I just rang to tell you that Rebecca….. 

(Bridget Jones. The Edge of Reason, 2004) 

2)  ―It‘ll be just as it was before?‖  (Love Actually, 2003) 

Сполучник but може вживатися в таких ситуаціях: 

а) формувати ввічливе спонукання або докір: 

―I may venture to say that his observations have stretched much farther that 

your candour. But why should you dislike him?‘‘ (Pride and Prejudice, 2005); 

б) підсилювати емоційну напругу: 

―But have you not noticed my notes?‖ (Sense and Sensibility, 2008) 
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в) виражати припущення: 

―But suppose it turns out that I did wear the night gown? What then?‖ (Bridget 

Jones. The Edge of Reason, 2004); 

г) підсилювати здивування: 

―Hunters! But why must you have hunters? Everybody doesn‘t hunt.‖ (Sense and 

Sensibility, 2008). 

Знизити категоричність висловлювання можна за допомогою 

модальних слів perhaps, possiblyprobably, maybe. Ці одиниці містять сему 

―припущення‖ або ―невпевненість‖ . 

Модальне слово perhaps може вживатися в таких ситуаціях: 

а) входити до складу мовленнєвого акту поради, надаючи йому більшої 

ввічливості. 

б) виражати припущення: 

1) ―Perhaps it is to tell you that your cousin Mary is married?‖ (Pride and 

Prejudice, 2005); 

2) ―Then perhaps you can not tell me what sort of woman she is?‖ (Pride and 

Prejudice, 2005); 

З метою уникання постановки прямого питання за наявності великої 

соціальної дистанції між комунікантами вживається вставна конструкція, до 

складу якої входить дієслово to beg:  

―If we once lose our ancient safeguards,  I beg to ask you, what have we got left?‖ 

(Bridget Jones. The Edge of Reason, 2004); 

До лексичних форматорів належать модальні слова, до семантичної 

структури яких входить сема ―впевненість‖: really, surely, to be sure, 

obviously, evidently, by no means, no doubt. Ці форматори роблять 

висловлювання менш ввічливим, вносячи відтінок впевненості в запитання 

або підсилюючи здивування. Наприклад: 

1) ―So you have really made up your mind, sir?‖ (Sense and Sensibility, 2008); 

2) ―Are you really going to leave us, sir.  Miss Mariannе will surely come right 

again, if you only give her time?‖ (Sense and Sensibility, 2008); 
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В основі вживання цих одиниць лежить стратегія пом‘якшення негативного 

впливу на адресата[5, c. 210]. 

Існують  й  інші  стратегії  типу:  

Шукайте порозуміння  (Seek  agreement);  

Уникайте суперечностей (Avoid disagreement);  

Залучайте і того, хто говорить, і того, хто слухає, до дії (Include both Speaker 

and Hearer in the activity);  

Будьте говірким (Be voluble).  

Стратегії  ввічливості  безпосередньо  пов‘язані  з  домінантними  

рисами комунікативної  поведінки,  які  у  цілому  формують  стиль  

спілкування. Стратегії позитивної ввічливості слугують для регуляції 

спільних  інтересів  (common grounds), для  сугестивного  спілкування,  

підкреслюють  кооперований  характер  взаємодії, виступають  як  засіб  

свідомого  стимулювання  (social  accelerator)  спілкування,  що робить  їх 

особливо значущими для успішної комунікації.   
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Враховуючи інтеграційні процеси, активним учасником яких на 

сучасному етапі є Україна, вітчизняними закладами вищої освіти під час 

підготовки конкурентоспроможних фахівців для аграрного сектору 

економіки значна увага приділяється вивченню іноземних мов.  

Безумовно, важлива роль в системі професійної мовної підготовки 

належить професійно-орієнтованому читанню. Відповідно до Рекомендацій 

Ради Європи з питань мовної освіти випускник вищого навчального закладу 

повинен демонструвати практичні вміння читання професійних статей і 

текстів на сучасні теми [1].  

Сучасні дослідження в галузі іншомовної професійно-орієнтованої 

підготовки в цілому та професійно-орієнтованого читання зокрема, 

підтверджують актуальність розробок у даному напрямку. Надзвичайно 

важливими є роботи таких науковців як: Г.В. Барабанова, Ю.М., О.Н. Парсяк, 

Л.Л. Петльована, Н.М. Тимощук та ін. Проте, особливості навчання 

професійно-орієнтованого читання в аграрному ВНЗ висвітлені недостатньо. 

Відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів у 

вищих аграрних навчальних закладах основною метою навчання іноземній 

мові професійного спілкування є формування необхідної комунікативної 

спроможності у сферах професійного й ситуативного спілкування в усній і 

письмовій формах, навичок практичного володіння іноземною мовою в 

різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі, що обумовлена професійними 

потребами; оволодіння новітньою фаховою інформацією через іноземні 

джерела.  

Не можна заперечувати, що все більшого значення набуває уміння 

працювати з літературою іноземною мовою, оскільки студенти як майбутні 

фахівці мають володіти мовою наукової й довідкової літератури, уміти 

добирати необхідні їм матеріали іноземною мовою, розуміти важливу для 

себе інформацію, а також мають бути в курсі досягнень у своїй галузі знань.  

Існує думка, що текстова діяльність є однією з основних предметних 

діяльностей студентів в іншомовному професійно-орієнтованому навчанні. 
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Дослідниця Ю.А. Молчанова, зокрема, вважає, що текстова діяльність – це 

цілісний інтелектуально-розумовий процес, який вмикає внутрішні 

інтелектуальні дії: сприйняття, запам‘ятовування, засвоєння лексики. На 

думку автора, позитивним результатом цієї діяльності є засвоєння 

термінологічної лексики, її використання в усному та писемному наукових 

дискурсах. У процесі читання відбувається обробка нової професійно 

значимої інформації і, як результат, породження вторинного усного чи 

письмового професійно-орієнтованого дискурсу. [2] 

Крім того, Н.М. Тимощук зазначає, що в процесі таких видів мовної 

діяльності, як читання та переклад фахових текстів з урахуванням як 

лексикологічного, так і лінгвістичного аспектів, досягається професійна 

спрямованість навчання [5, с.176]. З іншого боку, читання текстів фахового 

спрямування сприяє збагаченню загального й професійно-орієнтованого 

термінологічного вокабулярію як фундаментальної парадигми плідної 

інтерактивної мовленнєвої діяльності студентів [4, с.164]. Отже, надзвичайно 

важливим є оволодіння майбутніми аграріями загальною 

сільськогосподарською термінологією, а також прийнятою в конкретній 

галузі: екологія, агрономія, ветеринарія, механізація сільського господарства, 

економіка АПК, землевпорядкування, технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва, зооінженерія, тощо.  

Провідні фахівці рекомендують викладачам-мовникам звернути 

особливу увагу на багатозначні слова-терміни, скорочення, які є частотним 

явищем спеціалізованої літератури. З цією метою доцільно здійснювати 

відбір лексичного матеріалу з урахуванням майбутнього фаху студентів, 

створювати словники-мінімуми, розробляти методичні вказівки та посібники 

з конкретної спеціальності тощо.  

Під час навчання майбутніх аграріїв варто використовувати оригінальні 

науково-популярні або наукові тексти (з різним ступенем адаптації згідно з 

рівнем знань студентів), які відповідають майбутньому фахові. Окреслення 

тематики текстів викладачами-мовниками має відбуватись у тісній співпраці 
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з викладачами профільних дисциплін (агрономії, ґрунтознавства, фізіології 

тварин, розведення тварин тощо), властивих обраному студентом напряму 

підготовки, оскільки саме такий підхід створює умови для коректного 

відбору змістового матеріалу.  

Безперечно, професійно-орієнтоване читання розширює можливості 

ефективного цільового опанування нормативного корпусу професійної 

інформації й ситуативно прогнозованого специфічного ділового спілкування, 

а також відіграє важливу роль при моделюванні на заняттях тематично 

прогнозованих ситуацій, характерних для реальної діяльності фахівців 

певного профілю [4, с.164]. 

У навчальному процесі аграрного університету робота з матеріалами 

для професійно-орієнтованого читання має такі завдання: ознайомлення з 

науковими публікаціями в галузі сільськогосподарського виробництва; 

з‘ясування нових тенденцій розробок і наукових досліджень для просування 

галузі; пошук і підбір матеріалів для наукової та практичної діяльності, тобто 

отримання інформації, що доповнювала б та поглиблювала навчальний 

матеріал, який опановують студенти в процесі вивчення профільних 

дисциплін; а також, що не менш важливо, – формування навичок щодо 

подальшого самостійного читання літератури за фахом.  

Завдання викладача під час роботи з професійно-орієнтованого читання 

навчити майбутніх аграріїв прийомам вилучення й опрацювання інформації з 

іншомовного повідомлення з опорою на знання композиційно-змістової 

структури з можливою подальшою інтерпретацією, закріпити мовний 

матеріал, призначений для засвоєння тощо. Важливо зазначити, що також 

доцільно дотримуватись принципу «від простого до складного», добирати 

для роботи фаховий мовний матеріал з урахуванням знань студентів як з 

іноземної мови, так і з фаху, рівень навчання і т. ін.  

Оскільки внутрішньою умовою читання науково-популярної літератури 

є комунікативно-пізнавальна діяльність, то використання автентичних 

іншомовних текстів сільськогосподарського спрямування сприяє 
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підвищенню професійно-когнітивної активності майбутніх аграріїв, 

створенню позитивної мотивації до вивчення іноземних мов, ознайомленню 

майбутніх фахівців з сучасною термінологією агропромислового комплексу, 

що, в свою чергу, позитивно впливає на подальшу професійну діяльність, 

адже створює можливості знайомства з інноваційними технологіями, 

науковими й виробничими здобутками, підвищенню фахових досягнень 

тощо.  

Література 

1. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, 

оцінювання / наук. ред. укр. вид.: д-р пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К.: 

Ленвіт, 2003. – 273 с. 2. Молчанова Ю.А. Методика обучения студентов 

неязыкового вуза профессиональной терминологии на основе 

компенсаторной терминологии: автореф. дис. … канд. пед. наук:. спец. 

13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням 

образования: Ю.А. Молчанова. – Нижний Новгород, 2009. – 22 c. 3. Парсяк 

О.Н.Навчання читання професійно орієнтованої літератури на 

початковому етапі в непрофільному вищому закладі освіти / О. Н. Парсяк // 

Педагогіка. – 2006. – Вип. 33. – Т. 46. – С. 154 – 158. 4. Петльована Л. Л. 

Навчання професійно-орієнтованого читання іноземною мовою фахівців 

туристичного бізнесу / Л. Л. Петльована // Сучасні комунікативні методи 

навчання англійської мови : Всеукраїнської науково-методична конференція. 

30-31 жовтня. 2014 р.: тези доп. – Житомир, 2014. – С. 64-68. 5. Тимощук 

Н.М. Особливості професійно спрямованого навчання іноземній мові в 

аграрному ВНЗ. / Н.М. Тимощук // Збірник наукових праць Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – Умань, 2009. 

– Ч. 1. – С.172-179. 

 

ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ МІЖКУЛЬТУРНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ 

Максименко Л. О. (Київ) 



127 

 

Протягом останнього сторіччя відбулися значні якісні зміни, які 

вплинули як на саму перекладацьку діяльність, так і на методику викладання 

перекладу. Необхідно зазначити, що навчання перекладу перебуває на стадії 

розвитку. Існує ціла низка проблем, які пов‘язані, в першу чергу з 

багатозначністю самого визначення цього явища, яке одночасно 

розглядається як процес або діяльність, так і продукт чи результат цієї 

діяльності. 

Результати здійсненого аналізу надають підстави вважати, що переклад 

розглядається як людська діяльність, особливий вид мовленнєвої комунікації 

і засіб міжкультурної комунікації (Л. С. Бархударов, Ж.-П. Віне, 

В. С. Виноградoв, Ж. Дарбельне, Г. Егер, О. Каде, Дж. К. Кэтфoрд 

В. Н. Комісаров, Ю. Найда, А. Нойберт, Г. В. Шатков та ін.). Виходячи з 

того, що одним із важливих видів вербальної комунікації є обмін 

інформацією між людьми, що говорять різними мовами і належать до різних 

культур, то міжмовна (двомовна) комунікація може відбуватися лише за 

участю посередника (людини або комп‘ютерної програми), який здатен 

сприймати повідомлення в письмовій чи то усній формі однією мовою і 

відтворювати його засобами іншої. Таке міжкультурне посередництво може 

відбуватися різними способами, головним із яких є переклад [4, с. 110]. У 

зв‘язку з цим, до наукового вжитку відомий перекладознавець 

В. Н. Комісаров, слідом за німецьким лінгвістом, перекладачем Отто Каде, 

ввів поняття ―мовне посередництво‖ (―Sprachmittlung‖ нім.). 

Наразі мовне посередництво (медіація) набуває все більшого значення 

як складова освітніх мовних програм поряд з іншими видами мовленнєвої 

діяльності, такими як аудіювання, говоріння, читання та письмо. У 

Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти зазначається 

необхідність включення медіативної діяльності до розробок навчальних 

програм. Однак між авторами зазначених програм часто виникають 

непорозуміння щодо визначення основних цілей медіації через відсутність її 

точних дескрипторів та ознак.  
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Слід зауважити, що питання медіації не є предметом системних 

наукових розвідок як вітчизняними, так і російськими дослідниками. Однак 

соціолінгвістичні, психологічні та інші аспекти цього явища досить активно 

досліджуються європейськими вченими (Kondo M., Mikkelson H., Taft R.), а 

також розглядаються з точки зору професійно спрямованої діяльності 

фахівців в полікультурному середовищі, і перекладацької діяльності включно 

(Garzone G., Rudvin M.; Knapp-Potthoff A., Knapp K.; Pöchhacker F.; Valero-

Garcés C.; Viaggio S.; Zarate G., Gohard-Radenkovic A., Lussier D., Penz H.).  

Слово ―медіація‖ походить від латинського ―mediatio‖ – 

посередництво; аналогічне значення мають слова ―mediation‖ (англ.), 

―médiation‖ (фр). В соціальній психології вчені розглядають її як специфічну 

форму регулювання суперечливих питань, конфліктів, узгодження інтересів. 

Поняття медіації як лінгвістичного терміна включає будь-яку діяльність, що 

має справу з перекладом (усним чи письмовим), редагуванням тексту, 

читанням коректури, транспозицією – переведенням тексту в будь-яку іншу 

форму (переказ, анотування тощо), з інтерпретацією, дублюванням та ін. Це 

досить широка галузь, чиї межі неможливо чітко визначити [5, c.3]. 

Однак не можна ототожнювати переклад і мовне посередництво, 

поняття якого набагато ширше. Переклад лише один з його видів [3, с. 7]. Він 

відрізняється від інших видів мовного посередництва (реферата, анотації, 

переказу, резюме), які В. Н. Комісаров називає адаптивним транскодуванням. За 

визначенням вченого, воно має на меті не лише перенести інформацію з однієї 

мову в іншу, але й перетворити (адаптувати) з тим, щоб викласти її в іншій 

формі, яка визначається не організацією цієї інформації в оригіналі, а 

завданнями міжмовної комунікації. Переклад же, в першу чергу, виконує 

особливу функцію – виступає повноправною заміною вихідного повідомлення 

(оригінала). Намір виконати переклад має на меті створити подібний 

репрезентант оригінала, який користувачі вважатимуть його змістовно і 

структурно адекватним відтворенням [4]. 



129 

 

Психологічне тлумачення перекладу не обмежується звичайним 

порівнянням і аналізом мов і мовних засобів. Але психологічна концепція 

цього явища ще тільки зароджується і є не достатньо дослідженою, тому 

серед психологів і лінгвістів немає одностайної думки щодо змісту цього 

поняття. Так, психологія перекладу розглядає його і як психічно творчий 

процес; і мовленнєво-розумову діяльність; і своєрідну мовленнєву діяльність, 

виконання якої супроводжується подоланням цілої низки психологічних 

труднощів, серед яких на першому місті – переключення з системи однієї 

мови на систему іншої; і розумовий процес переключення мислення з однієї 

мовної бази на базу іншої мови, який лише ґрунтується на мовленнєвій 

діяльності, але не утворює її особливого виду. І. А. Зимня стверджує, що 

переклад у всіх його формах – це складний, специфічний, вторинний вид 

мовленнєвої діяльності разом з такими її видами як аудіювання, говоріння, 

читання, письмо, мислення [2, с. 124].  

Нагальність психолінгвістичного підходу до перекладу як мовленнєво-

мисленнєвої діяльності людини викликана домінуванням донині 

лінгвістичних концепцій перекладу, не здатних достатньою мірою пролити 

світло на перебіг мовленнєво-мисленнєвої діяльності перекладача. 

Узагальнюючи провідні концепції перекладу, зауважимо, що 

психолінгвістичний вимір перекладу дає змогу тлумачити міжмовну 

комунікацію як мовленнєво-мисленнєву діяльність перекладача, із 

винятковою можливістю зазирнути в його розум, проаналізувати мозкові 

процеси під час цієї діяльності.  

У наукових підходах сучасного перекладознавства та психолінгвістики 

нині визнається, що пріоритетним завданням перекладу є відтворення у 

цільовому тексті функції вихідного тексту. 

Незважаючи на різні підходи та визначення, слід дотримуватися 

погляду, що переклад є багатоплановим і багатовимірним видом людської 

діяльності, який акумулює в собі проблеми філософії, психології, 

лінгвістики, фізіології та інших наук. Погляд на переклад як на діяльність і 
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засіб міжмовної комунікації розвінчує упереджене ставлення до нього. Нині 

у фокусі уваги психолінгвістів-перекладознавців переклад постає як 

когнітивна діяльність людини в контексті його соціокультурних функцій [1]. 

Отже, в умовах міжмовної взаємодії медіація та переклад нерозривно 

пов‘язані між собою, як дві сторони однієї медалі. Що стосується методики 

навчання перекладу, варто зазначити, що для формування необхідних 

навичок і вмінь, важливим є врахування змісту психологічного аналізу 

перекладу як мовленнєвої діяльності, психолінгвістичного підходу до цього 

процесу як до мовленнєво-мисленнєвої діяльності людини, оперування 

широким діапазоном інтегративних знань, навичок, умінь, стратегій: 

лінгвістичних, мовленнєвих, соціокультурних, перекладацьких, 

прагматичних, психологічних, соціальних, політичних тощо, яких вимагає 

від фахівця медіативна мовленнєва діяльність.  

Література  

1. Засєкін С.В. Психолінгвістичні універсалії перекладу художнього 

тексту : монографія / Сергій Васильович Засєкін. – Луцьк : Волин. нац. ун-т 

ім. Лесі Українки, 2012. – 272 с. 

2. Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности / И. А. Зимняя // 

Вопросы теории перевода. – М. : МПСИ, 2001. – 429 с. 

3. Латышев Л. К. Перевод : теория, практика и методика преподавания 

:Учеб. пособие для студ. перевод. фак. высш. учеб. заведений /Л.К. Латышев, 

А. Л. Семенов – М. : Издательский центр ―Академия‖, 2003. – 172 с. 

4. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение. Учебное пособие / В. 

Н. Комиссаров. – М. : ЭТС. – 2002. – 424 с. 

5.Щур С. М. До питання навчання медіації майбутніх філологів / С. М. Щур. –

Іноземні мови : наук.-метод. журн. / Київ. нац. лінгв. ун-т. – К. : Ленвіт, 2010 р. 

С. 3–7. 

 

 



131 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ НАУКОВОГО СТИЛЮ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ В СПОРТИВНОМУ ВНЗ 

Максимова К.В. (Харків) 

Вивчення наукового тексту набуває особливого значення у сучасному 

українському суспільстві. Це пов‘язано з різними чинниками, а саме, процес 

глобалізації суспільства й науки, зростання міжкультурного наукового 

спілкування, визнання англійської мови мовою міжкультурної комунікації, 

тощо. Все це спонукає до подальшого більш глибокого вивчення наукового 

стилю англійської мови. 

Науковий стиль як різновид стилю офіційно-ділових паперів 

англійської мови є дуже актуальною темою вивчення у спортивному ВНЗ. 

Він широко використовується в сучасній практиці студентів, тренерів та 

викладачів спортивних ВНЗ, оскільки активно відбувається взаємообмін між 

спортсменами, тренерами з різних країн, постійно здійснюються переклади 

наукової літератури спортивного характеру, публікуються наукові статті, 

анотації, монографії, посібники, дисертації, тощо. Під час навчання та 

написання різних видів наукових робіт, студенти та викладачі спортивного 

ВНЗ зустрічаються з роботами не тільки вітчизняних авторів, але й з 

матеріалами робот своїх колег з інших країн. 

На сьогоднішній день англійська мова є міжнародною мовою науки, 

якою проводяться міжнародні конференції та семінари, публікуються різні 

наукові праці. Все це говорить про важливість та необхідність вивчення 

особливостей наукового стилю англійської мови. Метою даної статті є 

виділення характерних особливостей вивчення наукового стилю англійської 

мови в спортивному ВНЗ.  

Слід зазначити про те, що широкий та інтенсивний розвиток наукового 

стилю спричинило формування в його рамках численних жанрів, таких, як: 

стаття, монографія, підручник, патент (опис винаходу), реферат, анотація, 

документація, каталог, довідник, словник,тощо.  

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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Проблему наукового тексту вивчали такі вчені, як Ахманова А.С., 

Глушко М.М., Беспалова Н.П., Гуськова Т.З., Комісаров В.Н., Муратов Е.Н.,  

Трибунська В.Н., Швейцар В.Н. та багато інших вчених.  

Науковий стиль поділяється на 3 основні підстилі: 1) власне науковий 

стиль – має інтернаціональну символіку й наявність універсальних 

загальнонаукових термінів; науково-популярний стиль – йому притаманне 

використання елементів художнього мовлення (епітетів, порівнянь, метафор); 

науково-навчальний стиль – характеризується спрощеною системою 

введення понять та термінів, спрямованого на активізацію мислення мовця. 

[5, c. 28] Саме власне науковий стиль включає в себе науково-технічний 

підстиль, зорієнтований на однозначність та точність викладу матеріалу, 

який притаманний  спортивним  ВНЗ. 

Характерними особливостями наукового-технічного  стилю є його 

інформативність (змістовність), логічність (сувора послідовність, чіткий 

зв'язок між основною ідеєю і деталями), точність, об'єктивність і 

зрозумілість. Для науково-технічного стилю властива присутність 

різноманітних понять, термінів та професіоналізмів. Майже кожна галузь 

науки виробляє свою термінологію у відповідності з предметом і методом 

своєї роботи. [1, c. 43]  

Треба зазначити, що термінологія – це ядро наукового стилю й 

найбільш істотна ознака мови науки. Термін – це слово чи словосполучення, 

точно і однозначно називає предмет, явище чи поняття. А. А. Реформатський 

визначає терміни «як однозначні слова, позбавлені експресивності». [2, c.16]  

Виявлено цілком чіткий розподіл лексичного складу англійської 

наукової спортивної літератури на: а) власне спортивні терміни; б) слова і 

поєднання, які є «службовими»: артиклі, службові дієслова, прикметники, 

прислівники, сполучники, займенники, прийменники; в) загальнонаукова 

лексика. Крім термінів, науковий стиль використовує як загальнонаукові так 

і загальновживані слова, яких зазвичай мало, тому що існує обмежена 

кількість наукових та технічних понять. Профільна спортивна лексика 

http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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включає різні похідні від термінів спортивні слова, дотримання норм 

вживання яких ставить перед викладачем особливі завдання при перекладі  

тексту спортивного характеру. 

Науковий стиль має свої особливості також і на синтаксичній  

структурі речень.[4, 10] Прагнення  до вказівки на реальні об'єкти, до 

оперування речами призводить до переваги в англійському науковому стилі 

називних структур , а саме до характерної для нього номінативності. У 

науково-технічних текстах відзначається широке вживання таких дієслів, як 

result in, effect, assure, perform, obtain, provide, give, involve, imply, lead to, 

тощо, значення і переклад яких цілком залежить від іменників, що несуть 

основне смислове навантаження в реченні.  

Прагнення до номінативності призводить також до заміни прислівників 

прийменниково-іменниковими сполученнями. Так, accurately стає with 

accuracy, very easily - with the greatest ease або the easy way, тощо. 

Підсилювальні прислівники виступають в спортивних наукових текстах в 

якості основного модально-експресивного забарвлення, а саме:  

completely, greatly, considerably, essentially, significantly, markedly, perfectly, 

reasonably.  

Характерною ознакою наукового стилю є широке використання замість 

дієслів віддієслівних прикметників з прийменниками. Перевага в науковому 

стилі називних, а не дієслівних конструкцій дає можливість більшого 

узагальнення, усуваючи необхідність вказувати час дії. З цієї ж причини в 

науковому стилі помітна перевага надається пасивним конструкціям, де 

наявність діяча не є обов‘язковим, а також безособовим формам дієслова. 

Можно також відзначити численні випадки відсутності артикля, особливо 

визначеного, там, де в текстах іншого типу його вживання є обов'язковим. 

У лінгвістичних працях, що досліджують специфіку наукового стилю в 

сучасній англійській мові, вказується на цілий ряд граматичних 

особливостей, а саме: широке вживання множини іменників (boots, glasses, 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
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тощо.), множини в назвах спортивного знаряддя (barbells, bars, тощо.), 

використання прийменника of для передачі родових відносин. [4, c. 8] 

Особливо треба зазначити активне використання причинно-

наслідкових слів і логічних зв'язок типу since, therefore, it follows that, so, thus, 

it implies, involves, leads to, results in, etc. Поряд із першою особою множини 

широко вживаються безособові форми та конструкції з one.  

Також науковому стилю притаманно відсутність вигуків. Дослідження 

граматичних особливостей спортивних текстів показали, що спортивні 

терміни, які позначають спортивні явища і поняття, мають особливості 

застосування. Вони вживаються в обох числових формах без зміни 

лексичного значення і можуть визначатися числівниками. У синтаксичній 

структурі наукових текстів переважають складнопідрядні речення, а прості 

речення розгорнуті за рахунок однорідних членів.  

Специфічними для спортивних текстів є наявність герундіальних та 

інфінітивних зворотів. Для наукового тексту властива наявність сполучних 

слів, а саме: that, and that, then, if, as,, but also, whether ... or, both ... and, as ... 

as. Також зустрічаються слова: thereby, therewith, тощо. Порядок слів у 

наукових текстах переважно прямий.  

Важливу роль у розкритті логічної структури цілого тексту 

спортивного спрямування відіграє поділ на абзаци. Кожен абзац, як правило, 

починається з ключової інформації, викладає основну думку. Для посилення 

логічного зв'язку між цими абзацами вживаються такі спеціальні стійкі 

вирази як: to sum up, as we have seen, тощо. Тієї ж мети можуть служити і 

прислівники: finally, again, thus. Авторська мова у наукових текстах 

побудована від першої особи множини. [6, c. 31] 

Особливо заслуговує на увагу проблема перекладу наукового 

спортивного тексту в спортивному ВНЗ. Порівняльний аналіз перекладів 

вказує на те, що найбільші труднощі в адекватній передачі змісту оригіналу 

наукового тексту спортивного характеру пов'язані з вибором російських чи 
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українських еквівалентів для англійської загальнонаукової лексики 

спортивного характеру.[3, 20]  

Таким чином ми можемо зробити висновок про те, що науковий стиль 

притаманний для різних наукових праць, а саме, наукових статей, анотацій, 

дисертацій, наукових текстів спортивного характеру, тощо.  

Під час вивчення наукового стилю в спортивному ВНЗ  слід звернути 

увагу на особливості його вживання та використання в науковій сфері. 

Оволодіння цими знаннями сприятиме більш глибокому та ефективному 

вивченню особливостей наукового стилю серед студентів, викладачів та 

тренерів в спортивному ВНЗ . 
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СТРАТЕГІЇ Й ТАКТИКИ НЕ-УСПІШНОСТІ В МОВНІЙ ОСВІТІ 

Маленко О.О. (Харків) 

Основною функцією мови прийнято вважати комунікативну, що 

зумовлює й найважливішу мету вивчення будь-якої мови — вільне володіння 

її лексико-граматичними й стилістичними ресурсами в різних форматах 

спілкування. На виконання цієї освітньої настанови спрямовані вимоги 
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держстандарту з української та іноземних мов для ЗНЗ та ВНЗ, ця мета 

закладена в навчальних програмах з мовних дисциплін, на це скеровують 

свої зусилля вчителі та викладачі-мовники. Оскільки сучасна освіта 

перебуває в умовах компетентнісного навчання, орієнтованого на життя, то 

вихідним результатом мовної освіти мають стати сформовані в учнів та 

студентів мовно-мовленнєві компетентності щодо успішного здійснення 

комунікативного акту в життєво важливих ситуаціях як приватного, так і 

суспільного характеру.  

Проте рівень сформованості таких компетенцій в українському 

освітньому вимірі й досі низький — як у володінні державною мовою, так й 

іноземними. І якщо недосконалість володіння українською мовою торкається 

більшою мірою лексико-стилістичного ресурсу (граматичне оформлення 

слова чи конструкції  подекуди інтуїтивно спрацьовує в мовній інтеракції), то 

іноземні мови відзначаються більшим рівнем і ширшим характером 

несформованих в учнях/студентах іномовних комунікативних здатностей. 

Ця проблема для нашого суспільства не нова, хоча сьогодні маємо певну 

динаміку щодо здобутих знань та умінь користуватися іноземною, зокрема 

англійською, мовою не лише в навчальних ситуаціях, а й у життєвих. Чому 

такий акцент на життєвості, хіба вона формує освітні потреби суспільства? А 

як же соціальний контекст? Наприклад, успішність у професії або високий 

персональний рейтинг у соціальній структурі, що також виводить на певні 

преференції в кар‘єрі.  

Так, усе це дуже важливо, але торкається більшою мірою професійного 

буття дорослою людини, коли є висока мотивація до саморозвитку і 

вироблені навички перманентної самоосвіти. Сучасні ж загальноосвітні 

стратегії спрямовані на формування в учня ключових життєвих 

компетентностей, скеровуючи його на вміння та навички практичного 

застосування знань, що загалом передбачає спрощеність змісту освіти 

(насамперед шкільної). Для західного освітнього простору ці настанови є 

узвичаєними й традиційними, а основна місія загальної школи — 
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соціалізувати учня, навчити його вирішувати щоденні ситуації, уникаючи 

небезпеки для життя. 

І мова відіграє в цьому аспекті не другорядну, а першочергову роль, 

адже все наше буття перетікає в мові й за допомогою мови. Ми комунікуємо 

з різними людьми й різними текстами, читаємо вивіски, рецепти, інструкції; 

слухаємо оголошення на вокзалах та в аеропортах. Перелічені дискурсивні 

зразки належать до жанрів соціальної комунікації, а не навчально-наукової, 

художньої чи масмедійної, тому для потреб життя вони важливіші: адже від 

того, як ми розуміємо зміст такого повідомлення, почасти залежить не лише 

успішне, а й життєво важливе розв‘язання проблеми. Той, хто має досвід 

пересувань за кордоном, знає, що місцями найбільших комунікативних 

ризиків є вокзали та аеропорти, де засобами не-рідної мови приходиться 

вирішувати складні питання трансферу, вчасного потрапляння на потрібну 

колію чи gate, розумітися на встановлених правилах перебування в 

конкретному місці, аби уникнути штрафів і проблем, а також ставити 

питання, від яких залежить ваша доля саме зараз і саме в цьому просторі, і 

головне — розуміти відповідь на них. І немає поруч Google перекладача й 

твоя проблема залишається лише твоєю. Або ситуації, пов‘язані з перекладом 

іномовних інструкцій для ліків, косметичних засобів, побутової хімії або 

техніки чи інших предметів, що потрапляють на наш ринок безпосередньо з 

країн-виробників.  

Наскільки наша іномовна освіта забезпечує формування іномовних 

компетентностей «на щодень», чому так складно дається нам знання іншої 

мови, а конкретніше, її використання саме в життєвих ситуаціях? Чому ми 

вчимо іноземну мову впродовж навчання в школі й університеті, а 

практичних, тобто мовленнєво-комунікативних  навичок не сформовано в 

широкого загалу? Про це написано багато методичних статей, проведено 

численні екперименти й анкетування, проте ця проблема існує, вона 

комплексна, бо має низку причин, серед яких і стратегічні освітні, і 

психологічні, і дидактичні, і професійні. Йдеться не про індивідуальне 
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навчання мови з репетитором або на курсах, не про іномовну фахову освіту, а 

про учнівсько-студентську аудиторію, почасти не-цільову, тобто не 

замотивовану, з різним ступенем мовних знань та вмінь. 

Засвоєння будь-якої мови в її комунікативній реалізації передбачає 

наявність навчального спілкування, тобто моделювання тих ситуацій, де 

відбувається вербальна взаємодія суб‘єктів навчання. Цими суб‘єктами 

можуть бути як учитель—учень або викладач — студент, так й учень—учень, 

студент—студент. Отже ті, хто здійснює мовленнєвий акт іноземною мовою. 

І тут постає проблема психологічного характеру: замотивувати й активувати 

учня/студента на говоріння, яке як акт мовлення на практиці для багатьох 

виявляється складнішим, ніж письмо. Тобто треба зацікавити змістом і 

формою презентації навчального матеріалу, зняти психологічну напругу, 

острах сказати щось неправильно (вимовити неприродний звук, поставити 

слово не в тій формі), убезпечити від осміяння в очах інших, якщо щось 

«буде не так». Нейтралізація подібних психологічних завад потребує від 

учителя/викладача певних зусиль: це ситуативна відмова від критичного 

оцінювання мовної поведінки учня/студента, моральна підтримка й 

ненав‘язлива, толерантна корекція його вербальних дій. А ще вміння зняти 

напругу гарною порцією доброго гумору. Психологічно скутий студент, який 

перебуває в стані нервової напруги, навряд буде продуктивним у контексті 

іномовної комунікації й задовольнить очікування викладача, адже стресовий 

стан гальмує природний перебіг психологічних процесів у навчанні: відчуття, 

сприймання, осмислення, розуміння — закріплення й практична реалізація.  

Враховуючи, що контингент учнівсько-студентської молоді 

відзначається невисокою особистісною та соціальною мотивацією до 

навчання й суспільство не реалізує сьогодні формулу «гарно вчишся — гарно 

влаштуєшся в професії — зробиш успішну кар‘єру», то основні механізми 

врегулювання навчальних ситуацій перебувають у руках викладачів.  

І тут маємо врахувати  опозицію «академічне навчання» —«ігрове 

навчання». У першому контексті все серйозно й навіть апокаліптично: сказав 
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неправильно, отримав низький бал як вирок і купу психологічних проблем. У 

другому контексті розуміння  того, що це гра (тобто імітація), дозволяє 

мовцю триматися вільніше, не боятися мовних помилок, просуваючись до 

мовленнєвих перемог через поразки. Такі технології застосовують на перших 

етапах вивчення іноземної мови в дитячому віці, а далі (в середній і старшій 

школі) навчання вже набуває академічних правил. Академізм простіший у 

використанні й впровадженні на уроках чи заняттях, він не потребує творчих 

зусиль і зайвого часу на підготовку. Хоча ігровий компонент можна 

використовувати й там, ускладнюючи ситуативний і вербальний (особливо 

лексико-стилістичний) компонент рольових інтеракцій і наближаючи їх до 

життєвих (той же вокзал, аеропорт, крамниця, аптека, лікарня, кав‘ярня).  

А це вже питання методичної не стільки грамотності, скільки 

відповідності сучасним вимогам до навчальної взаємодії на мовних заняттях. 

Академічне навчання мови не сприяє активізації комунікативних навичок, 

оскільки дистанційоване від життєвих лінгвоситуацій. Тут на згадку 

приходить минулий досвід шкільного вивчення іноземної мови, коли 

текстоцентризм формував основну мовно-мовленнєву ситуацію на занятті, і 

заучені тексти або їхні фрагменти пам‘ять і досі не відпускає, зберігаючи їх 

десь у своїх схронах. А сказати банальну живу фразу іноземною мовою й 

вступити в спілкування так і залишилося проблемним для багатьох.  

Якщо ж учні будуть мати практичні навички адаптації до складних 

комунікативних ситуацій в іномовному середовищі й уміти їх вирішувати, то 

можна вважати, що вчитель-мовник виконав певну місію на цьому 

освітньому етапі.  

Щодо університетської іномовної (не-фахової) освіти, то вона 

спрямована насамперед на опанування професійно орієнтованим мовним 

матеріалом, а це має вихід на профільний текст. І розмовна практика (навіть 

професійна) поступається репродуктивній (у кращому разі аналітичній) 

роботі з текстом, аудіюванню з тестами, виконанню письмових завдань. 

Додати ще зменшення годин з іноземної мови в навчальних планах — і 
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комунікативний складник мовної освіти знову стає в пасиві. Результат 

відомий: низький рівень мовних знань і мовленнєвих компетентностей. До 

речі, таку ж ситуацію маємо й на заняттях з української мови за професійним 

спрямуванням. Багато пишемо, вкладаючись у дуже скромні навчальні 

години й мало комунікуємо (а для нашого регіону українська не є мовою 

вільної мовленнєвої практики, тому для формування літературної вимови й 

уміння говорити нею на професійні теми, теж треба докласти певних зусиль, 

і не письмових, а усних).  

Звичайно ж, є види навчальної діяльності, які сприяють покращенню 

ситуації. Це популярні в західній практиці навчальні проекти, коли в 

пошукову роботу включена певна група учнів/ студентів, які мають 

конкретні завдання й успішний результат проекту залежить від участі 

кожного. І основна увага приділена здатності суб‘єктів навчання знайти 

інформацію, обробити її, виступити з усною презентацією власних 

досягнень, відповісти опонентам на питання, вступити в дискусію, 

аргументуючи власну позицію (наприклад, досвід Польщі з проектного 

навчання, освітню модель якої міністр освіти пані Ліля Гриневич обрала для 

прикладу. Звичайно ж, усна вправність перебрала на себе питання писемної 

грамотності, але на сьогодні це виявилося менш значущим, ніж –

комунікативно-технологічні здібності).  

Така практика в нас ще не адаптована стратегічно й методично до 

потреб шкільної й вищої освіти, і знову все покладено на викладача, його 

натхнення й ініціативу. Тому професійна компетентність словесника поки є 

тим фокусом, на якому сходяться всі інші, не вирішені поки що суспільством, 

освітні проблеми. Але ж ми вже маємо певний досвід виживання без 

прогресивних втручань у наше буття державних інституцій, тож кожний 

обирає свій стратегічний план і відповідні тактики мовної успішності для 

своїх вихованців. І якщо ми хочемо їхніх досягнень, маємо шукати 

оптимальні для кожного з нас шляхи в умовах кожної конкретної аудиторії.  
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МОВА СУЧАСНИХ ПОЛЬСЬКИХ ТВОРІВ У ПЕРЕКЛАДІ 

УКРАЇНСЬКОЮ  

Марченко Т.А. (Суми) 

 Польська перекладна література цікава не тільки для пересічного 

читача, але й для широкого кола мовознавців. Оскільки дає уявлення про 

процес розвитку перекладацької діяльності в Україні, а власне польська мова 

у контексті європеїзації стає багатим джерелом для проникнення полонізмів 

до сучасної української мови, а також часто слугує невичерпним джерелом 

дослідження західноукраїнських діалектів.  

Часто перекладачами польської літератури українською є як носії 

діалектів, які проте вправно володіють українською літературною мовою, 

досконало знають польську, так і чудові знавці української мови (Б. Антоняк 

[1], О.Красюк [2], А. Бондар, О. Сливинський, М.Кіяновська, 

Д.Матіяш, А.Павлишин, О. Ірванець, К. Москалець, О. Бойченко  та ін.). 

Видавництво «Урбіно» (м.Львів) опублікувало  у 2016 році роман 

польського письменника Яцека Денеля «Ляля» українською (переклад 

Божени Антоняк). Авторка перекладу застосувала різні мовні засоби для 

якнайповнішої передачі стилю та мови польського твору. 

Для передачі гумору та сатири перекладач використовує 

загальновживану, народнорозмовну мову: Бабуся була здорова й спортивна. 

До дев‘яноста могла ногою перехреститися; тобі вже не хочеться про себе 

дбати, бо ти не одягла зубів [1; c. 102]; Приходь нині ввечері. У мене така 

гарна нова піжама, мусиш мене в ній побачити  [1; c.127]; у нього буде лише 

кілька скромних вимог: від такої й до такої години нам не вільно заходити 

http://www.barabooka.com.ua/dzvinka-matiyash/
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до вітальні, бо він любить собі походити голяка [1; c.130]; Пані Купчелло 

була жінкою неймовірної вроди…майже біла, але не мертвенно-біла, а мов 

порцелянова. А тупа мов чобіт [1; c.136]; вибрав собі дружину гарну, але 

дурну як чобіт [1; c.181]; італійська мадонна, дуже світла блондинка з 

велетенськими очима і віями, що затіняли півобличчя. Дурна була мов колода 

(186); взяла його (чоловіка) за розплідника [1; c.196]; я дійсно мала дуже 

бурхливе еротичне життя [1; c.202]; бо ж окрім розглядання репродукцій 

бабуня використовувала їх як прес для скатертин і носовиків [1; c.281]; 

Глянь. Як вона гарно намазує окраєць маслом. Ідеальна дружина [1; c.294]. 

При характеристиці суспільного ладу та національних особливостей 

велику роль відіграють власні назви та сталі латинські вирази, а подекуди 

загальновживана лексема набуває узагальненого значення (українець): 

Японець якось звався, але бабуся японських прізвищ не запам‘ятовує, ну, хіба 

що ім‘я асоціюється в неї із двома долонями, що грають на шопенівському 

конкурсі [1; c.115];  На столику лежала Вуєкова Біблія…- О, такий 

тоненький папір чудово підходив для самокруток. Совєти забрали [1; c.126]; 

Юлек захищав французів – мовляв, скарбниця культури, Лувр і костьоли, 

безцінні рукописи, genius loci [1; c.170]; О всі улюблені євреї моєї бабуні, євреї 

смагляві, сини рабинів й онуки цадиків, о Рамзеси чорноокі, о євреї вродливі і 

потворні, євреї із крамничок і яток, євреї із дванадцяти колін Ізраїлевих… о 

народе, обраний Богом і моєю бабунею [1; c.182]; якийсь юнак уже 

відкупився в українця сережками… але українець мав слабину до гарних 

речей, видер і светра [1; c.184].  

Використання полонізмів та західноукраїнських діалектних елементів, 

близьких до польської мови, забезпечує передачу національного колориту 

твору: Бабуня здіймала рейвах [1; c.109]; він розповідав не про «прюнельки» 

[1; c.117]; філіжанка, фіранка, фотель, перстеники, коц, поштівки, геридон 

[1; c.128], бірюзовий таріль, стулка шафи [1; c.155]; Там вона й згоріла у 

перші дні бомбардувані Варшави, у товаристві гуцульської сорочки, тареля з 

гранатами, ампірного шезлонга, кількох Луї-Філіппів, бідермаєрівської софи, 
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ритму і композицій [1; c.156]); нігті висхли; я йду цюняти [1; c.177]; купити 

оранжаду [1; c.187]; вділіть трохи гмінному; керівництво гміни [1; 

c.226];віно [1; c.248]; 

У романі вжито протиставлення, використані як стилістичний засіб 

передачі реальності: Химерні, розкішні злидні [1; c.132]; такі добрі люди 

мають стільки нахабства, щоб вижити [1; c.146]; хто тобі щиріше 

дошкулить, ніж друг [1; c.316]. 

Широко вживаються українські фразеологізми, що забезпечує краще 

сприйняття іншомовного твору:  померти на серце [1; c.113]; Бо спершу 

треба було поговорити, а не отак просто з мосту [1; c.174]; виголосила 

довгу філіпіку; по дівці, наче танк по воді – сліду нема [1; c.199]; не в тім‘я 

битий [1; c.218]. 

Використання евфемізмів допомагає утримати стилістику шляхетного 

польського роману: паскудна бабела [1; c.140]; паскудна бабера [1; c.229]; я 

завжди мала більше щастя, ніж розуму (глузду) [1; c.185, 218]; розплідна 

діяльність [1; c.199]. 

Авторські новотвори підсилюють естетичне сприйняття та 

урізноманітнюють мову роману: цукрівництво [1; c.37]; химороди справляла 

[1; c.100]; мацюпусенькі крамнички-гешефти [1; c.133]; використабельність, 

мийність [1; c.178]; геть зелепухи були [1; c.187]; варення із дрильваних 

порічок [1; c.188]; вікопомний наступ [1; c.205]; вивустувати і вигортанити 

[1; c.250]; неодмінна пределла [1; c.269]; скляно-золотиста, кришталево-

палацова [1; c.276]; я весь зіштивнів [1; c.277]; мармурово-вітражні 

розповіді [1; c.288]; імлисті розповіді; чергові «длякоти» [мисочки для 

котів][1; c.291]; вона соромилась, що дитиніє [1; c.296]; шелесткий смуток 

[1; c.309]; готичні мальовидла [1; c.313]; особливе безчасся [1; c.321]. 

 Отже, робота перекладача вимагає дотримання багатьох вимог 

(стилістичних, лексичних, фразеологічних тощо), які при вдалому 

використанні забезпечують якнайточнішу передачу та повне сприйняття 

читачем іншомовного тексту. 
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ХРОНОТОП І ПРОБЛЕМА ПРОСТОРОВОСТІ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ 

Марчук А.А. (Харків) 

Проблема часу та простору є однією з найбільш актуальних і складних 

проблем сучасного літературознавства. Вивчення простору і часу – завдання 

досить складне. Традиційно дослідники ведуть мову про їхню взаємодію, 

тобто про хронотоп. Аналіз часових та просторових співвідношень, 

найперше усвідомлених людиною, дозволяє виділити базові аспекти 

хронотопу буття, так звані об‘єктивні час та простір, сутність яких полягає у 

природних закономірностях та циклах, незалежних від людини, її свідомості, 

від життя взагалі. 

Здебільшого, хронотоп розглядається як формально-змістовно 

категорія літератури. В літературно-художньому хронотопі має місце злиття 

просторових і тимчасових прикмет в осмисленому і конкретному цілому. 

«Хронотопи включаються один в одного, співіснують, переплітаються, 

змінялися, зіставляються, протиставляються або знаходяться в складніших 

взаєминах» [1, с. 401]. 

Дійсно, дослідники підкреслюють, що «провідним початком у 

хронотопі є час», оскільки він – це «переважна реалізація часу в просторі» 

[1,с. 399]. Наприклад, П.Х. Тороп виділяв на основі просторово-часових 

зв‘язків в романі три співіснуючі рівні (хронотопи): топографічний, 

психологічний і метафізичний хронотопи. 

Художній простір, як і художній час, історично змінний, 

підпорядкований загальним законам діалектики, що пов'язано зі зміною 

філософських і фізичних концепцій простору-часу. У XX ст. відносно стійка 
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предметно-просторова концепція змінюється нестійкою, що ґрунтується 

більшою мірою на сприйманні об‘єктів та явищ дійсності, а не їхньому 

реалістичному відтворенні (наприклад, імпресіоністична плинність простору 

й часу як рухливих, динамічних категорій)[2, с. 28]. 

Аналізуючи художній текст, треба враховувати обидва аспекти 

простору: перший – це «просторова архітектоніка»тексту, другий – 

«художній простір». 

 Письменники часто звертаються до технік художньої деформації 

простору, його видозміни залежно від власних естетичних намірів або 

тенденцій доби, що відбивається на особливому характері мовних ресурсів та 

способів їхньої контекстної організації. Художня репрезентація простору в 

тексті визначається також світоглядними домінантами літературної епохи, 

естетичною програмою, до якої належить автор[4, с. 213]. 

Хронотоп лежить воснові художніх образів твору. Але і сам він є 

особливого типу образом, навіть праобразом, оскільки «наочно уявити собі 

такий чотиривимірний світ дійсно неможливо» [1, с.406]. 

Виділяють дві шкали часу . Перша передбачає поділ часу на минуле – 

теперішнє – майбутнє, а друга – раніше – пізніше. Дослідниця 

Кандрашина Е.Ю. визначає низку таких властивостей часу: направленість, 

лінійність, безперервність, нескінченність та гомогенність. Але жодна з 

властивостей не має універсального характеру. Це дає можливість 

створювати різні моделі художнього часу [3, с. 116]. 

Художній хронотоп охоплює всі ланкилітературного твору: впливає на 

родово-жанрову специфіку тексту, втілення естетичних засад літературного 

напряму, композиційну структуру, висвітлення художнього образу у творі. За 

своїми функціями в літературному творі він поділяється на сюжетний, 

фабульний, топографічний, авторський,соціально-історичний, побутовий, 

фантастичний, міфологічний, психологічний, метафізичний хронотопи[1, с. 

241]. 
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Зацікавленість літературознавців та лінгвістів, психологів і 

мистецтвознавців, спеціалістів з семіотики та естетики проблемами 

художнього часу і простору в художній літературі обумовлена підходом до 

літературної творчості як до особливого типу реальності. Відтак, виявлена 

важлива роль просторового і часового зв‘язку в конструюванні та сприйнятті 

літературної дійсності. 

Бахтінська концепція ущільненого, «художньо-зримого» часу і 

«інтенсифікованого» простору, що склалася в 30-х роках, але здобула 

популярність лише в 70-х рр. ХХ ст., фактично повністю визначила 

центральні інтереси науки про літературу. Проблема просторовості цілком 

закономірно перебуває у сфері тяжіння бахтінських ідей.  

Тривалий час у літературознавстві категорії часопростору виключались 

з аналізу і за ними визнавалась приналежність до сфери філософії. 

Світогляду тощо. З середини ХХ ст. художній простір і час все більше 

приваблює дослідників, проте його дослідження ще має дещо 

екстравагантний статус, оскільки час і простір стають категоріями 

літературознавчого аналізу лише за життя М. Бахтіна, коли він осмислить їх 

як категорії композиційного ряду структури твору [5, с. 412]. 

Нині можна відзначити існування двох підходів до аналізу часу й 

простору в художньому творі:  

1) пробахтінський, позначений теорією хронотопу; 

2) підхід, який в основу покладає класичне розуміння часу та простору, 

насамперед те, яке домінує в ту чи іншу епоху. 

          Врешті, ми вже можемо навіть говорити про третій шлях 

конструювання та аналізу часопростору в літературі, який уклався в добу 

постмодернізму і є однією з світоглядних характеристик цього літературного 

напряму. Суть його полягає у відтворенні всіх існуючих раніше моделей часу 

та оперуванні ними на ігрових засадах. Хтось може вважати такий підхід 

деконструктивним, проте в ньому також криється творче зерно синтезу 

нового уявлення про часопростір. 
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           При розгляді художнього часу-простору важливим моментом є 

символіка хронотопних образів. 

           Як матеріалізація часу в просторі хронотоп є центром образотворчого 

втілення і для всього роману в цілому. Філософські і соціальні узагальнення, 

ідеї, аналізи причин і наслідків у творі – все тяжіє до хронотопу.  

           Хронотоп визначає художню єдність роману в його відношенні до 

реальної дійсності. Так як дія вимагає наявності як часу, так і простору, та 

виступає основним рушієм сюжету епічного твору, і саме тому ми можемо 

говорити про рівноправність цих категорій у такому літературному жанрі, як 

роман. 

           Хронотоп у творі завжди включає в себе ціннісний момент, який може 

бути виділений з цілого художнього хронотопу тільки в абстрактному 

аналізі. Всі часово-просторові визначення в мистецтві і літературі невіддільні 

одне від одного і завжди емоційно-ціннісно пофарбовані.  

           Таким чином, хронотоп як переважна матеріалізація часу в просторі є 

центром образотворчої конкретизації, втілення для всього роману. Час слугує 

інструментом виміру протяжності існування простору та його складових, а 

отже, набуває матеріалізації у явищах, предметах та істотах, які означують 

собою певний простір.  

           Простір же, в свою чергу,  реалізується у творі лише за 

посередництвом часу і у своїй взаємодії вони формують певні особливості 

образу персонажів, їх життя та основної проблематики твору, та способу її 

подання читачеві.Саме таким є образотворче значення хронотопу. 
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ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ПРИ НАВЧАННІ 

ІНОЗЕМНІЙ МОВІ 

Мельнікова Т.В. (Харків) 

Особистісно-орієнтований підхід взагалі, та при навчанні іноземній 

мові зокрема, являє собою напрямок педагогічної діяльності, в основі якого 

лежить певна система ідей та засобів їх реалізації, спрямованих на  всебічну 

підтримку процесу розвитку неповторної особистості студента, сприяння 

процесу його самопізнання та самореалізації. Застосування особистісно-

орієнтованого підходу передбачає виявлення індивідуальних особливостей 

студента як ключової фігури процесу пізнання та предметної діяльності та 

забезпечує те, що навчання буде відбуватися з урахуванням морально-

психологічних та інтелектуальних рис студента [1]. 

Є очевидним, що, коли процес виховання та навчання спрямовано на 

розвиток цілісної особистості, йдеться не лише про засвоєння студентом 

знань та формування професійних умінь. Викладачеві необхідно створити 

такі психолого-педагогічні умови, при якіх урахування суб‘єктності студента 

стане запорукою його самовдасконалення. Якими ж є оптимальні бажані 

умови для розвитку особистості у процесі особистісно-орієнтованого 

навчання? 

Контекстність навчання передбачає поєднання навчальної, наукової 

та практичної діяльності студента. Навчання відбувається при застосуванні 

активних методів та спрямоване на розвиток творчього мислення. 
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Професійна спрямованість навчання означає створення у процесі 

навчання певних умов, що будуть сприяти самостійному прояву та 

продуктивному розвитку професійних навичок та якостей студента як 

майбутнього фахівця. 

Цілеформування під час навчання є необхідним для здійснення 

студентом усвідомленої діяльності при забезпеченні позитивної мотивації 

навчання. 

Діалогічність та полілогічність комунікації – встановлення 

продуктивного робочого контакту між студентом та викладачем, між 

студентом та іншими учасниками групи. 

Активізація мисленнєвої діяльності під час навчання засновується на 

створенні студентом власної думки щодо теми обговорення та можливості 

обмінятися думками з іншими студентами та викладачем. 

Створення «ситуації успіху» у процесі навчання сприяє виникненню у 

студента відчуття задоволення від власної діяльності та підвищує мотивацію 

до навчання. Задля створення «ситуації успіху» на занятті з іноземної мови 

викладачеві необхідно уникати надмірного зосередження на помилках 

студента. 

Рефлексивне осмислення власної діяльності означає самоаналіз 

студентом досягнутих результатів у процесі навчання. Завдання викладача 

створити такі умови, щоб студент відчув власний прогрес у навчанні та зміг 

звернути продуктивну увагу на недоліки [2, c. 144]. 

Сутність концепції особистісно-орієнтованого підходу при навчанні 

іноземним мовам значною мірою знайшла своє відображення у 

комунікативному підході. У той час, як сам комунікативний підхід є 

породженням двох різновидів психологічної науки – когнітивної психології 

як науки про функцію пізнання у педагогічному процесі та гуманістичної 

психології, в основі якої лежить позитивне ставлення до людської природи та 

спрямованість на реалізацію суб‘єктності людини. 
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Саме в рамках комунікативного підходу під час навчання іноземній 

мові, викладачеві необхідно створити позитивні умови для вільного 

активного розвитку особистості студента при здійсненні мовленнєвої 

діяльності. 

Це означає, що студент повинен мати можливість вільно висловлювати 

свої думки за темою бесіди, якими б суперечливими вони не здавалися, бо 

саме це свідчить про самостійність та активність його мислення. При 

реалізації такого підходу студент позавляється некомфортного відчуття 

сором‘язливості за можливі помилки, яке аж ніяк не є продуктивним для 

процесу засвоєння нових знань та формування особистості. 

Спілкування під час навчання іноземній мові повинно бути не тільки 

засобом оволодіння мовою, але також засобом розвитку індивідуальності 

студента. У цьому зв‘язку викладач має відібрати такий тематичний матеріал 

для обговорення іноземною мовою, який буде цікавим для кожного студента 

окремо або для групи в цілому, зумовлений психолого-віковими та 

ціннісними особливостями студентської аудиторії. 

Не повинно залишатися поза увагою викладача використання методів 

проблемного навчання іноземній мові, під час якого студенти мають 

продемонструвати активну самостійну діяльність при вірішенні проблемних 

ситуацій, розвиваючи власне критичне та творчє мислення, проявляючи 

пізнавальну активність. Заняття з іноземної мови з використанням методів 

проблемного навчання повинні містити елементи діалогу, дискусії, творчих 

проектів. Саме через розвиток самостійної, пізнавальної, творчьої активності 

студента під час задіювання методів проблемного навчання втілюються 

концептуальні положення особистісно-орієнтованого підходу. 

На сучасному етапі людська особистість є одним з приорітетов системи 

освіти, тому логічним є застосування гнучких моделей організації освітньо-

педагогічного процесу. В центрі уваги освіти сьогодні стоїть всебічний 

розвиток особистості, що стає найефективнішим саме в межах особистісно-

орієнтованого підходу, коли ключовими методами викладання, іноземної 
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мови у тому числі, стають діялісно-творчий характер пізнання, 

співробітництво викладача та студента або студентів між собою, 

забезпечення студента можливістю для прийняття самостійних рішень.  
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ПРАГМАТИКА ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ РЕКЛАМНОГО 

ТЕКСТУ 

Микитюк С.С. (Харків) 

Важливою особливістю будь-якої мовної одиниці в рекламному тексті 

є прагматична функція – цілеспрямований вплив мовного знака на адресата. 

Прагматична спрямованість рекламного тексту зумовлює використання в 

ньому фразеологічних одиниць, що пояснюється в значній мірі їх 

прагматичним потенціалом. 

З цієї точки зору основними різновидами прагматичної функції 

фразеологізмів у рекламному тексті є стилістична, кумулятивна, директивна, 

оціночна та резюмуюча функції. 

1. Стилістична функція реалізує в рекламному тексті конотативні 

особливості фразеологізму з метою досягнення особливого стилістичного 

ефекту висловлювання, при цьому зберігаючи загальний інтелектуальний 

зміст тексту. Стилістичну функцію фразеологічних одиниць у рекламному 

тексті можна поділити на: 

1. експресивно-образну функцію:  

catch at a straw, forbidden fruit, the Gordian knot та ін.; 
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2. емоційно-експресивну функцію: 

damn your eyes!;  

3. функцію лаконізації мови шляхом вилучення деяких компонентів: 

don‘t count your chickens! замість don‘t count your chickens before they 

are hatched (приказка) – курчат рахують восени. 

Приказки, особливо короткі, навіть не в скороченому вигляді, 

виконують функцію лаконізації мови, наприклад, prevention is better than cure 

– action taken to prevent an illness, dangerous event, etc., from taking place is 

wiser and more useful than any action that is taken to reduce its harmful effect. 

Семантична компресія, властива фразеологічним одиницям, є одним із 

проявів економії мовних засобів вираження, що є досить актуальним для 

даного типу тексту та пов‘язане із особливостями психології сприйняття 

потенційного читача. 

Відомо, що рекламний текст є складним утворенням, де, враховуючи 

загальну комунікативну задачу вплинути на потенційного читача, тісно 

пов‘язуються екстра-інтралінгвістичні моменти. Тому сполучення 

екстралінгвістичних та лінгвістичних факторів відіграє важливу роль у 

відборі фразеологізмів для текстів реклами. При цьому часто 

екстралінгвістичні та власно лінгвістичні фактори так сильно пов‘язані, що 

відокремлення їх одне від одного можливе тільки умовно, з метою 

дослідження. Так, використання ФО може диктуватись зв‘язком між 

семантикою ФО (лінгвістичний фактор) та функціональним призначенням 

товару або його можливими перевагами (екстралінгвістичний фактор); 

випадковим збігом звукових комплексів, особливо співзвучністю прізвища 

рекламодавця чи назви фірми (екстралінгвістичний фактор) з одним із 

компонентів ФО або всієї ФО (лінгвістичний фактор). Наприклад, в рекламі 

чоловічого взуття вибір ФО ―brass tacks‖ та спосіб її оказіонального 

перевтілення – виділення з компоненту ―brass‖ літери ―r‖ – ―підказано‖ 

прізвищем голови фірми: Bass G.H. 

Few things are as comfortable as walking on Tacks 
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 Bass Tacks for men. Never has there been a shoe 

That feels so totally right on your feet. 

Можна виявити такі прагматично релевантні властивості 

фразеологізмів: 

1. складність семантичної структури ФО; 

2. образотворчі властивості ФО; 

3. здатність ФО до асоціативних зв‘язків; 

4. ритміко-мелодична організація ФО; 

5. здатність ФО до оказіональних перетворень [1, 15]. 

Отже, кожна з вищезазначених якостей ФО та їх сукупність, а також 

властивість ФО вступати легко у взаємодію з невербальними складовими 

реклами сприяє наочно-образному висловленню думки та дозволяє тим 

самим реалізувати голографічний принцип переказу інформації, що пояснює 

активне використання фразеологізмів у рекламному тексті. 

2. Кумулятивна функція властива, насамперед, прислів‘ям, ідіомам, що 

є узагальненням життєвого досвіду, який отримав загальне визнання і 

реалізується в мовленні у вигляді поради, застереження та ін. 

Саме ця функція робить актуальним використання авторами в рекламі 

ідіом, цитат, образів відомих особистостей, що стали фразеологічними 

одиницями. Використання літературних, культурних та історичних традицій 

є дуже ―могутньою зброєю‖ творців реклами. Використання цитат, алюзій, 

ідіом у рекламі потребує наявності загальних фонових знань у творця тексту 

та його отримувача. Особливе значення ці явища набувають у рекламі 

товарів, що представлені на міжнародному ринку, оскільки в даному випадку 

необхідна адаптація рекламних повідомлень із урахуванням особливостей 

мовної картини світу тієї аудиторії, до якої даний текст адресовано. 

3. Із кумулятивною функцією тісним образом пов‘язана ще одна – 

безпосереднього керування, спрямовування та впливу – функція директивна. 
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Прикладом використання цієї функції може бути реклама автомобіля Toyota 

Avalon: 

It won‘t change the world. Just the way you look at it. 

The all-new Avalon. Re-imagined. There‘s a lot to be said for happy 

beginnings. That‘s why the Avalon Limited has been completely re-designed to 

include everything from a Smart Key System that unlocks your doors to the comfort 

of reclining rear seats. And everything in between. Suddenly, there‘s a whole lot 

more to smile about. Strike while the iron is hot. Avalon 

Її особливість полягає в тому, що після переліку переваг рекламованого 

товару читач отримує чітку настанову в переконливому вигляді.  

4. Резюмуюча функція полягає в тому, що фразеологічна одиниця 

використовується як коротке резюме попереднього висловлювання: 

New skin supplies for men maximum Hydrator. 

A de-aging powerhouse that hydrates, goes on the trigger skin‘s ability to 

build and retain moisture. Helps activate a fine-line repair, firm up skin. All 

without a greasy after-feel. Brings skin back to a more healthy-looking, energized 

state. A place where every very dry skin feels comforted, satisfied. At ease. You ‗ll 

do it for your skin. That‘s flat. 

5. Прагматичний характер носить і оціночна функція. На увагу 

заслуговує той факт, що в рекламному тексті використовуються 

фразеологічні одиниці лише з позитивною оцінкою. Це також пов‘язано з 

психологічними особливостями сприйняття реципієнта. Неуважне 

знайомство з текстом, що містить лексику з негативною оцінкою, може 

відвернути його від тексту реклами та рекламованого об‘єкту. У семантичній 

структурі фразеологічних одиниць, особливо дієслівних, оцінка часто 

поєднується із результативністю: 

Even when we go small, we go big. 

The all-new midsize H3. Living up to the off-road reputation Hummer made 

famous. 

Hummer. Carry the day. 
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6. Різновидом прагматичної функції є також 

контактоналагоджувальна функція. 

 Introducing a luxury car that won‘t just take you for a ride. You will enjoy 

the view. The 6-speed Infinity G35. With 298 horsepower, a sport-turned 

suspension and 18-inch alloy wheels. Make the road your canvas. The drive, your 

work of art. 

Ця функція полягає в створенні невимушеного спілкування автора та 

читача. 

Зазначені вище функції є основними, що використовуються 

копірайтерами при створенні рекламного тексту, вони пов‘язані з 

прагматичним завданням усього рекламного тексту.  

Література 

1. Баркова Л.А. Прагматический аспект использования 

фразеологизмов в рекламных текстах (английский язык): автореф. дисс. … 

канд. филол. Наук / Л.А. Баркова. – М., 1983. – 24 с. 

 

ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ  

Мокроменко О.В.(Харків) 

Соціально-економічна ситуація сьогодення розкриває перед 

майбутніми фахівцями нові можливості самореалізації, яка може 

здійснюватися не тільки через окремі випадки спілкування із зарубіжними 

колегами та партнерами, але й через здійснення професійної діяльності в 

умовах іншомовного суспільства. У такому зв'язку необхідно спрямовувати 

навчальну діяльність студентів на формування здібностей реалізації 

професійної діяльності та її результатів засобами іноземної мови, тобто 

формування іншомовної професійної компетентності. 

За визначенням І.В.Секрет, іншомовна компетентність є інтегральною 

особистісно-професійною якістю людини з певним рівнем мовної освіти, яка 

реалізується у готовності на певній основі до успішної, продуктивної та 
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ефективної діяльності з використанням комунікативних та інформативних 

можливостей іноземної мови, забезпечує можливість ефективної взаємодії з 

оточуючим середовищем за допомогою відповідних мовних компетенцій [5]. 

Професійно-спрямована іншомовна підготовка фахівців, що має на меті 

сформувати навички і уміння практичного володіння іноземною мовою у 

сфері фахової діяльності, пропонуємо здійснювати за такими етапами: 

1) загальний – етап іншомовної підготовки до компетентнісно-

орієнтованого володіння іноземною мовою (з урахуванням різного рівня 

іншомовної підготовки студентів); 

2) базовий – етап опанування студентами базовими професійними 

знаннями та спеціальної термінології іноземною мовою; 

3) професійний – передбачає залучення студентів до виконання 

комплексних завдань зі сфери професійної діяльності у процесі іншомовного 

спілкування. На цьому етапі іншомовна підготовка допомагає збагачувати і 

поглиблювати професійний досвід студентів. На професійному етапі 

взаємодія між викладачем та студентом набуває характеру продуктивної 

спільної діяльності. Однією з ефективних форм такої співпраці на етапі 

формування іншомовної професійної компетентності студентів може бути 

проектна робота майбутніх фахівців.  

Отже, тенденція до професіоналізації викладання іноземних мов 

загалом реалізується у формуванні іншомовної професійної компетентності. 

Професійно-спрямована іншомовна підготовка студентів має на меті 

сформувати навички і уміння практичного володіння іноземною мовою у 

сфері фахової діяльності, що цілком відповідає потребам сучасного 

українського суспільства і визначено одним із пріоритетних напрямків 

професійної підготовки сучасного фахівця. 

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується незворотними 

процесами глобалізації економіки, культури та політики. Участь України в 

цих процесах відбувається через її міжнародні зв‘язки й використання 

міжнародного досвіду в різних сферах діяльності. Процеси інтеграції світової 
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спільноти, зокрема в галузі економіки, призводять до змін у вимогах, що 

висуваються до кваліфікаційної підготовки сучасного фахівця аграрного 

профілю [1]. За цих умов особливого значення набувають такі якості 

випускника вищого навчального закладу, як високий професіоналізм, 

ініціативність і креативність у вирішенні задач, мобільність, здатність до 

самоосвіти, до налагодження ділових контактів з іноземними партнерами та 

кваліфікованої професійної діяльності в іншомовному середовищі. Отже, 

навчання іноземній мові стає важливим засобом формування професійної 

компетентності, зростає актуальність набуття професійної іншомовної 

комунікативної компетентності для спеціаліста будь-якого фаху, що 

забезпечить ефективність діяльності й використання актуальної інформації. 

У зв‘язку з наближенням мовної підготовки майбутніх фахівців до 

загальноєвропейських та світових стандартів, що є визначеними в 

Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти, необхідна 

трансформація навчання іноземної мови майбутніх фахівців аграрного 

профілю через перегляд, зокрема, його змісту і навчальних технологій. 

Формування складових професійної компетентності спеціаліста в умовах 

сучасної освітньої програми передбачає, що метою діяльності студента є не 

оволодіння системою інформації щодо основ наук, а формування здібностей 

до виконання майбутньої професійної діяльності [2].  

Володіння іноземною мовою стає один з визначальних факторів у 

формуванні сучасного висококваліфікованого фахівця. Для спеціалістів з 

вищою освітою знання іноземної мови стає не тільки засобом отримання 

інформації з оригінальних джерел, але й засобом професійної комунікації. 

Працівникам аграрного профілю доводиться спілкуватися із своїми 

зарубіжними партнерами, знайомитися з їх принципами, методами і 

прийомами роботи, обмінюватися досвідом. Педагогічні інновації у практиці 

підготовки фахівців мають бути послідовно проведені у всіх формах роботи з 

ними й охоплювати як загально-методичні засоби навчального процесу (нова 

навчально-методична література, сучасні методи тестування знань, 
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використання новітніх інформаційних технологій, діалогічний метод освіти, 

який перетворює інформацію у знання і розуміння), так і його практичні 

засоби, які дозволяють об‘єднувати теорію і підготовку безпосередньо на 

робочих місцях, формувати ініціативність і конкурентоспроможність [4]. 

На успішність формування професійної компетентності впливає низка 

чинників, що зумовлюють рівень засвоєння знань студентами, зокрема: 

педагогічний соціум; форми навчального процесу; самостійна робота 

студентів; особистісний потенціал; здібності; соціальне оточення. 

Важливість формування професійної компетентності у майбутніх 

фахівців аграрної сфери визначається декількома чинниками, а саме: 

специфікою їх професійних обов‘язків, що безпосередньо має відношення до 

вирішення аграрних проблем; зростаючими вимогами ринкової економіки до 

професійної компетентності фахівців; необхідністю формування спеціалістів 

системи професійних особистісних якостей та знань (діловитості, 

компетентності, мобільності, відповідальності, вміння аналізувати ситуації та 

приймати обґрунтовані рішення, вміння орієнтуватися в іншомовному 

діловому середовищі завдяки знанням іноземної мови) [3]. 

Таким чином, сьогодні вже ні в кого не виникає сумніву в тому, щоб 

бути висококваліфікованим спеціалістом і належним чином розв‘язувати 

проблеми, які стоять перед Україною, треба володіти хоча б однією 

іноземною мовою. 
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CЕМАНТИКО-ГРАМАТИЧНА АСИМЕТРІЯ 

 НА РІВНІ ІМЕННИКІВ ЗБІРНОЇ СЕМАНТИКИ: ПРАГМАТИКА ЯК 

ЧИННИК ФОРМУВАННЯ АСИМЕТРІЇ 

Мороз Т.Ю. (Харків) 

Аналіз семантико-граматичної асиметрії у сфері збірних іменників 

пов‘язаний зі з‘ясуванням деяких теоретичних питань стосовно субстантивів 

цієї групи. Зумовлено це тим, що в мовознавчій науці існують різні погляди 

щодо кваліфікації іменників збірної семантики, що у свою чергу призводить 

до різного тлумачення співвіднесеності цих іменників із категорією числа.  

На сьогодні у мовознавстві сформовано декілька підходів до 

осмислення категорії збірності та збірних іменників. Так цілий ряд лінгвістів 

(К.С. Аксаков, В.А. Богородицький, Ф.І. Буслаєв, А.Н. Гвоздьов, 

В.І. Дегтярьов, І.Е. Єселевич, Л.І. Фролова та ін.), акцентуючи увагу на 

семантиці слова, збірними вважають не тільки іменники з яскраво 

вираженими морфологічними особливостями збірності (студентство, 

мишва, гарбузиння та ін.), а й слова, позбавлені певних словотвірних ознак 

(зграя, ліс, натовп, посуд). Згідно з другим поглядом субстантиви збірної 

семантики становлять лексико-граматичний розряд поряд із такими, як 

абстрактні та речовинні (І.К. Білодід, Л.А. Булаховський, В.В. Виноградов, 

К.Г. Городенська, Б.Н. Кулик, І.І. Ковалик, М.В. Леонова, І.Г. Матвіяс, 

О.П. Петровська, В.А. Плотникова та ін.). Відповідно до цього підходу збірні 

іменники мають лексичне значення сукупності предметів, яка виражена за 
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допомогою спеціальних словотворчих суфіксів, а в граматичному плані 

характеризуються відсутністю множинної відмінкової парадигми і зв‘язку з 

кількісними числівниками, оскільки поняття сукупності не підлягає лічбі. Це 

зумовлює винесення за межі розряду збірних іменників, у яких значення 

збірності виражено лексично (зграя, отара, ліс) [5, с. 184]. Ця позиція є 

домінуючою в українському мовознавстві. Відповідно до третього погляду 

збірні іменники слід кваліфікувати як окрему граматична форму, притаманну 

конкретним іменникам поряд із формами однини та множини. Відтак числова 

парадигма конкретних іменників набуває вигляду тернарної опозиції 

(студент – студенти – студентство). Остання позиція була в загальних 

рисах окреслена ще О.О. Реформатським, який наголошував, що збірні 

іменники, хоча й схожі з іменниками singularia tantum тим, що стоять поза 

граматичною категорією числа, проте в них через граматичну однину 

виражається множинність. При цьому збірні іменники входять у відношення 

до однини / множини деяких іменників як третій член [3, с. 76 – 87]. 

Завершення ця позиція знайшла в О.О. Колесникова, на думку якого, є всі 

підстави збірні іменники кваліфікувати не як лексико-граматичний розряд, а 

як третій член в опозиції однина – множина – збірність [1, с. 53 – 59]. Ця 

позиція, як засвідчує аналіз наукової літератури, не знайшла достатньої 

підтримки серед дослідників. Причину чого можна вбачати в тому, що 

тернарна опозиція не охоплює всю сукупність іменників, у той час, коли 

опозиція однина / множина, попри її «неповноцінну» реалізацію на рівні 

деяких лексико-граматичних розрядів, все же має потенційну можливість до 

свого втілення. Тоді як форма збірності від таких іменників фактично 

неможлива.   

Поява випадків семантико-граматичної асиметрії у сфері іменників 

збірної семантики зумовлена тим, що вони характеризуються відсутністю 

корелятивних форм однини / множини, а мають лише форму однини, 

кваліфікуючись як іменники singularia tantum. Причиною відсутності 

корелятивних форм множини в іменників цього лексико-граматичного 
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розряду є те, що в своєму внутрішньому змісті вони вже вказують на 

нерозчленовану множинність однорідних предметів, явищ. У зв‘язку з цим у 

науковій літературі інколи висловлюється досить категорична позиція щодо 

неспроможності цих іменників утворювати корелятивні форми множини. 

Так, наприклад, М.В. Леонова стверджує: «Оскільки збірні іменники… 

виражають цілісну сукупність без будь-якої розчленованості на окремі 

предмети, то їх абстрактне значення не підлягає конкретизації, і збірні 

іменники ні за яких ситуацій форм множини не мають» [2, с. 50]. Однак 

цьому висновку суперечать мовленнєві факти, коли збірні іменники таки 

набувають форм множини, наприклад: Студентства різних країн зібралися 

на міжнародний форум; Дітвора бігають без догляду (Із усного мовлення).  

У такому контексті, як Тоді старий дипломат сам подивляв хоробрість 

запорожців і воєнний талант Хмельницького, тепер же сполохав його 

самостійний похід козацтва в спілці з татарами на Польщу, і він 

запропонував французьку допомогу королеві (Р. Іваничук), постановка 

збірного іменника козацтво та іменника в множині татари свідчить про 

функціональну взаємозамінність збірності та множини, пор.: …самостійний 

похід козаків у спілці з татарами на Польшу…; …самостійний похід 

козацтва в спілці з татарвою на Польшу…  

Специфічність семантики слів на зразок народ, натовп та ін., у якій 

зафіксовано єдність однотипних одиниць, які не співвідносяться із цілим, 

зумовлює й специфічну поведінку цих іменників у сфері синтагматичного 

узгодження. Так, здавалося б, однинна форма іменника народ, мала б 

узгоджуватися з дієсловом зі значенням однини як, наприклад, у реченні: 

Народ витовпився з школи (О. Довженко). Однак інколи вона вступає в 

суперечність із відповідним дієсловом, наприклад: До зброї, народе-воїне, до 

зброї! Винищуйте, громіть фашистського звіра! (О. Довженко). В 

останньому контексті форма однини іменника народ (народ-воїн) не 

узгоджується з формою дієслова в наказовому способі. Зрозуміло, що 

функціонування таких випадків цілком передбачене семантичною 
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специфікою іменників, які, залежно від комунікативно-прагматичних потреб 

мовця, можуть актуалізувати або сему збірності, нерозчленованості, або сему 

розчленованості.   

«Якщо порівняти в українській мові утворення збірного значення від 

назв кущів і дерев, то шлях переносу внаслідок багатозначності поняття є 

більш продуктивним для назв кущів, і це неважко зрозуміти. Кущ і його 

зарості швидше порівняно з деревом і групою дерев сприймаються як одне 

ціле, дерева ж і самі мають зазвичай нерозгалужений стовбур, і ростуть 

більш роздільно. Пор.: верболіз, лоза, шипшина, бузок, терен і вишняк (при 

вишня), ялинник (при ялина), смереччя (при смерека). Якщо це не 

випадковий факт, то цілком доречно зробити висновок, що в словотвірних 

процесах типу вишняк є більше шансів передбачати наявність предикатної 

стадії, ніж у випадках типу верболіз» [4, 35].  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  КОММУНИКАТИВНАЯ 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СФЕРЕ 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

Мошинская Е.Ю. 

      В современных научных работах по теории и методике профессионально 

ориентированного преподавания иностранных языков по юридическим 
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специальностям иностранный язык чаще всего выступает в качестве объекта 

исследования различных аспектов формирования иноязычных 

коммуникативных компетенций, развития профессионально 

ориентированной иноязычной коммуникативной компетентности студентов 

неязыковых вузов. Появление данных научных исследований 

свидетельствует о том, что в условиях современного высшего 

профессионального образования учебная дисциплина «Иностранный язык в 

сфере юриспруденции» характеризуется ярко выраженной прикладной 

направленностью. Это означает, что владение иностранным языком с целью 

профессионального общения рассматривается не только в качестве одной из 

общекультурных компетенций будущих юристов, но и в определенной 

степени как средство развития их профессиональной компетентности.  

        Конечной целью профессионально ориентированного обучения 

иностранному языку в сфере юриспруденции является достижение 

определенного уровня иноязычной профессионально ориентированной 

коммуникативной компетентности, при котором обеспечивается способность 

и готовность будущих специалистов к профессиональному межкультурному 

общению с носителями языка, к использованию иностранного языка как 

средства профессионального развития. При этом профессионально 

ориентированная иноязычная компетентность будущих юристов не сводится 

только к сумме формируемых в процессе изучения  языка профессионально 

ориентированных иноязычных коммуникативных компетенций.  

 Разработаны критерии, позволяющие определить уровень 

сформированности правовой культуры студентов юридического факультета 

на каждом этапе ее развития средствами иностранного языка:  

- когнитивный компонент (владение правовой терминологией на 

иностранном языке, умение применять правовые знания в различных 

моделируемых ситуациях);  

- аксиологический компонент (умение давать правовую оценку на 

иностранном языке явлениям и событиям, умение дифференцировать 
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общечеловеческие и правовые ценности, умение выстраивать систему 

правовых приоритетов при анализе текстов гражданско-правовой 

направленности);  

- мотивационно-поведенческий компонент (мотивация на правовое 

поведение, умение оценивать собственное поведение и поведение других 

субъектов с позиции права на иностранном языке в моделируемых 

ситуациях);  

- деятельностно-регулятивный компонент (правовая активность будущих 

юристов, правовая саморегуляция).  

         В качестве основной единицы языка права выступают иностранные 

оригинальные юридические тексты научного стиля, содержащие основную 

правовую информацию по изучаемым правовым темам, отражающую 

правовые реалии страны изучаемого языка, социокультурные особенности 

лингвистического и правоведческого плана. Наряду с научными текстами 

могут использоваться тексты газетно-публицистического стиля или  

электронные источники по проблемам преступности, коррупции. Восприятие 

правовой информации в иноязычном оригинальном тексте, понимание 

содержания иноязычного текста, смысла юридических терминов и правовых 

понятий - это сложный процесс, требующий не только определенных 

лингвистических знаний, умений, но и, прежде всего, профессиональных 

знаний. Процесс переработки правовой информации, содержащейся в 

иноязычном тексте, не может быть успешным при отсутствии 

сформированной у студентов в рамках специальных юридических дисциплин 

необходимой базы правовых знаний, юридической терминологии, основных 

правовых понятий и умений оперирования данными знаниями (когнитивный, 

поведенческий, ценностно-смысловой аспекты).  

        В процессе обучения письменному и устному речевому общению в 

рамках моделируемых проблемных ситуаций профессионального общения 

важную роль играют такие профессионально значимые умения бакалавров, 

формируемые в процессе профессиональной подготовки по юридическим 
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дисциплинам, как способность к обобщению, правовому анализу, умение 

логически и аргументированно строить высказывания, способность 

анализировать социально значимые проблемы и процессы.  

В различных профессионально направленных ситуациях общения по 

изучаемым правовым темам и затрагиваемым правовым проблемам в 

научных текстах, в профессионально ориентированных учебных фильмах, 

журнальных и электронных статьях, студенты опираются на имеющиеся 

профессиональные знания, опыт поведения. 

Разного рода «погружения» в имитационные ситуации межкультурного 

профессионального общения демонстрируют профессиональную готовность 

и иноязычную коммуникативную способность будущих юристов к ведению 

иноязычного профессионально направленного диалога с носителями языка и 

являются сильным мотивационным импульсом в изучении  языка по 

специальности (мотивационный аспект). При этом студенты мобилизуют 

имеющиеся профессиональные знания, умения, профессионально значимые 

качества. Иноязычное общение становится для студентов своего рода 

критерием оценки уровня владения профессиональной и иноязычной 

коммуникативной компетентностью (умения рефлексии), т. е. студенты 

реально оценивают свой потенциал возможностей оперирования 

профессиональными знаниями и умениями в иноязычной коммуникации, 

исходя из уровня владения профессионально-ориентированными 

иноязычными коммуникативными компетенциями.  

      Анализ проводимых исследований позволяет сделать вывод о 

взаимообусловленном характере отношений между профессиональной 

компетентностью бакалавров юриспруденции и иноязычной 

коммуникативной компетентностью в рамках курса «Иностранный язык в 

сфере юриспруденции». 
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INCORPORATING TECHNOLOGY INTO EDUCATION: METHODS, 

TECHNIQUES AND STRATEGIES 

Miasoiedova S.V. (Kharkiv) 

Globalization processes together with technological innovations have caused 

significant changes in higher education landscape and the transformation in role 

and operation of higher education institutions that now evolve from being the 

center of knowledge dissemination to mediums for a wide range of cross-border 

relationships. In order to cope with the changing circumstances and meet the 

demands of the 21
st
 century, students need to know how to use their knowledge 

and skills by thinking critically, adapting to new situations, analyzing information, 

comprehending new ideas, communicating, collaborating, solving problems and 

making decisions. That has inspired educationalists to look for new, innovative, 

more effective techniques and methods of classroom teaching. Predictably, the use 

of multimedia in the learning process has become a must: compared to the 

traditional teaching methods in which students are usually passively spoon fed with 

large amount of grammatical rules and vocabulary, multimedia has shown its 

superiority. Students can be easily exposed to sound, video, and animation of the 

authentic target language, which can give the students the strong visual impact and 

make them get involved in the authentic language environment more completely. 

Learners‘ language acquisition can be improved by means of using the computer‘s 

integration of text, sound, graphics and image to present the learning content. The 

Internet offers a lot of opportunities for students to interact with native speakers in 

a convenient way and provides access to the most updated information throughout 

the world. Also, teachers can present video and audio materials separately or 

simultaneously to the students according to the teacher‘s objectives. In this case, 

not only could the multimedia make the students get more interested in English 

learning, but also more progress could be made compared with that one in the 

traditional classroom.  

Computers are the main tool used to present multimedia items such as video, 

Powerpoint presentations, animation and sound. In the classroom, computers have 
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made a huge impact on the way teachers provide information to their students. 

Using computers, teachers have evolved their teaching methods; instead of 

lecturing and writing notes on a blackboard, teachers can now show their students 

visual and audio material to enhance their learning. These methods are much more 

productive for students who process information visually. 

Computer technology has given us the Internet, which is an electronic 

medium in which both print and visual resources are invariably bound. At the click 

of a mouse, text resources present students with a diverse collection of authentic 

English language texts dealing with a wide variety of interdisciplinary topics, and 

at each web page link, students have the advantage of reading print texts with the 

benefit of immediate visual reinforcement provided by pictures and slide shows, 

facilitating the collaborative effects of print and visual information processing. 

Integrating the Internet yields the additional benefit of increased student 

motivation. Besides, students develop greater confidence in their ability to use 

English because they need to interact with the Internet entirely through reading and 

writing. Using the Internet for focus discipline research facilitates development 

higher order thinking skills and also promotes critical and social literacy as 

students encounter a variety of information, synthesizing that information through 

cooperation and collaboration with their peers.  

Projectors have become a popular teaching tool adding interest and 

interactivity to lessons and are used to project images from a computer onto a larger 

screen so that students can easily see what is being shown. Projectors make it 

possible for teachers to show a large classroom or auditorium multimedia content 

such as videos, or Powerpoint presentations.  

Regardless all the advantages, the application of multimedia in teaching is not as 

widely used as it could be expected. A reason for this could be the 

underdevelopment of technology and immature pedagogy about using multimedia in 

teaching foreign languages. For example, multimedia cost is high and not all 

educational institutions can make use of this tool. In addition, many teachers are not 

trained in using multimedia to teach English. 
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In general, those who use multimedia as a teaching tool find that it adds more 

interest to the class, and because students become interested in multimedia and 

computers, they learn more language skills. Multimedia effectiveness lies in the 

ability to expose students to real situations, language use and pronunciation through 

video, sound, graphics and computer interaction.  

Incorporating technology into education caused the introduction of innovative 

methods of teaching that have become a breakthrough in the education industry. M-

learning or mobile learning that is usually defined as "learning across multiple 

contexts, through social and content interactions, using personal electronic devices‖ 

[2] has become a new trend in EFL teaching practice. 

Mobile devices hold great potential for language learning such as anytime 

access to an ever increasing amount of information and resources; sharing learning 

materials and information through apps and/or social networking sites; the 

possibility to ask questions via the internet; the ability to study through games; to 

keep study records; to create one‘s own vocabulary lists; using photos on students' 

phones for introductions, descriptions, telling stories etc. M-learning method 

contributes to creation of authentic learning environment in which learners can work 

with their mobile devices for audio messaging, voice recording, pronunciation 

comparison, and audio or video conferencing.  

These reasons support the use of smartphones and tablet PCs for foreign 

language learning and make communication between a teacher and students more 

efficient and productive. 

However, introducing mobile technology into higher education is more than 

applying technical innovations. It also means providing technical support and 

learning strategies for students and instructors who wish to implement mobile 

learning in their particular academic setting as well as developing new apps for 

educational purposes. 

One of the newest instruction approaches that сaters to the nеeds of modern-

day lеarners is E-Learning. This teaching strategy refers to "the delivery of a 

learning, training or education program by electronic means" and involves "the use 
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of a computer or electronic device (e.g. a mobile phone) in some way to provide 

training, educational or learning material" [3]. In general, e-learning environment 

includes a virtual classroom with an instructor (tutor) who plans group activity in 

the virtual class, and students that choose an e-platform to learn, go to a specialized 

website, register with the personal data and become users.  

E-learning education can be delivered in three different ways: 

1) synchronously, providing the interaction of an instructor and a student at the 

same time over the internet; 

2) asynchronously, giving students the opportunity of the Web based training on 

his own time and schedule, without live interaction with the instructor;    

3) independently, allowing an individual user to download course material from the 

Internet or use it directly from the CD, going through it alone.  

In fact, learning process individualization is mentioned as one of the key advantages 

of e-learning. As for the other benefits, they are as follows: easy accessibility any 

where any time, reduced cost, mobility, improve performance, higher motivation, 

attractive content package, efficiency of conveyed message etc. 

However, scholars also point to some drawbacks of e-learning approach 

among which there is high cost of technical equipment and software, dependence on 

the quality of Internet connection, time-consuming for teachers; reducing the ability 

of verbal expression, lack of familiar educational patterns and learning routines. 

Thus, even despite its benefits and attractiveness as well as effectiveness in 

particular educational environments, e-learning can't totally substitute traditional 

face-to-face teaching model. 

The solution to this problem that allows to combine traditional classroom 

methods with technology‐mediated instructional forms and practices is so called 

"blended learning". This teaching technique means a much greater change in basic 

instruction rather than simply adding computers to classrooms; it represents, in 

many cases, a fundamental change in the way teachers and students approach the 

learning. The efficiency and main benefit of this method is that the online and in-

person learning experiences would go side by side and complement one another: 
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students might attend a class taught by a teacher in a traditional classroom setting 

and later on, independently, complete online components of the course outside the 

classroom. Thus, this "hybrid" system enables to incorporate new forms of 

collaborative and independent learning activities, personalized training experiences 

and teacher's feedback as well as freedom, convenience and flexibility that are not 

possible in traditional courses. Besides implementing blended learning into ESL 

classroom helps to create an authentic environment that most closely resembles 

actual use of the target language in that way significantly improving the learning 

experience. 

Blended learning is a mix of three different components: 

- traditional classroom instructor-led foreign language teaching; 

- synchronous online formats such as eMeetings, instant messaging and e-mailing, 

webinars, online conferences etc; 

- asynchronous self-paced study that can include web/computer-based training 

modules, taking online tests or quizzes, gaining access to the variety of reference 

materials (documents, presentations, web pages, video and audio files, discussion 

forums etc). 

Compared to traditional education, blended instruction offers teachers the 

possibility to spend more time with learners in both small groups and individually, 

create a flexible and active learning environment that has the potential to change 

students' experiences and outcomes and can allow teachers to monitor their students‘ 

progress more closely than traditional methods. Reasons for using blended 

instruction include "improved pedagogy, easy access to knowledge, more interaction 

among learners, personal presence, cost effectiveness, and ease of revision of 

learning content" [1, 28]. Additionally, blended learning puts forward new demands 

for teachers and students: students have to be responsible for their own learning 

process, and teachers need to take on roles as material designers, producers of media 

resources, managers of the learning environment, and online tutors [6].  

As a result when implemented effectively, a blended learning program can 

make better use of English language instruction as it allows students to explore and 
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practice new language not only in the classroom, but also in their own time and at 

their own pace according to their own personal learning needs thus resulting in 

student success, satisfaction, and retention. 
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ACADEMIC PRESENTATION: AIMS AND EXPERIENCE 

Nesterenko K., Yakovenko N. (Kharkiv) 

 Presentation for academic as well as for job-pursuing purposes is a very 

popular form of providing the targeted audience with the information assessed by 

the presenter. Speaking about methodological aims of presentation it should be 

stressed that in conditions of communicative skills development strategies 

presentations will help to work out and master such skills as speaking, particularly, 

http://sisaljournal.org/archives/sep11/barrs
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speaking in public, reading critically, writing structurally and with the certain 

amount of creativity. Besides, while preparing a presentation it is necessary for a 

presenter to find and produce effective visual aids to support the ideas and 

information. Thus, the presenter is expected to be aware in Power Point program 

possibilities, other technical and software packages. 

In the institutions of higher education presentations are often delivered as 

the result of some academic research. Students should prepare them and train 

before delivering in front of the audience and teachers. The more presentations are 

trained by students while they study, the more confident they will become in 

future. By developing presentation skills students gain experience in searching and 

exploring the information, assessing the information found according to the needs 

and aims, devising and structuring the content, etc. The information in the 

presentation should be contentful and well adopted to its perception.  

The next and very important stage of academic presentation is the process of 

presenting itself. It is necessary for the students, first, to be confident with all they 

speak about, to be precise and understandable. During the process of presentation 

students should be able to state and structure the main points of the argument and 

do this explicitly and clearly at the beginning of the presentation and again in its 

summary. It is necessary to restate, to explain, to reiterate in paraphrase when 

some point is complicated. Students should be taught not to be afraid to use such 

explanations with the help of phrases ―in other words‖, ―to put it in other words‖, 

―to put it more simply‖, etc. 

One more important thing the students should be paid attention to is to give 

the audience enough time to absorb the points, ideas and arguments of the 

presentation, enough time to watch slides. 

All these things are numerously clarified and tipped on the Internet cites 

devoted to the question of developing presentation skills. Students usually know 

how and where to find them. They understand that no one can be a master without 

much practice, and they easily welcome such form of academic work. But the 

teacher‘s task is to underline that to become a master in something is not possible 
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without practicing not just a lot, but also well. Treating each conference paper as a 

serious public profiling of an academic work and an occasion to consciously 

develop students‘ professional communication skills will ensure them that they 

gain maximum benefit of their efforts. 

As all teachers know, studying academic material takes different forms: 

reading and discussing texts, learning vocabulary and structures, acting, giving 

presentations, etc. 

Giving presentation, for example, on a legal issue is one of the tasks for the 

students, which then is evaluated, and the result of it is then added to the general 

result of a student. Besides, as the option, the best students then may be invited to 

participate in the students‘ conference on scientific issues. 

          As the experience shows, most of the first year students are quite familiar 

with the form of presentation since school. They even are mostly quite confident in 

finding materials and organizing them into Power Point slides. The Internet can 

provide them with already structured materials on different topics. The students are 

also seem to be quite confident in front of the audience, and most of them do not 

feel nervous and stressed, which is usually marked as the problem of public 

speaking. These all are about positive background for good writing preparation and 

its presentation by the students.  

          But there are also some moments from the teaching experience in this 

problem which needs to be perfected and improved while teaching the students 

academic writing and presentation. 

1. Academic writing, even for 1-year students, should meet academic requirements 

for such kind of a task – not only give definitions and find pictures to cover the 

topic, but to show some research and the ability to make conclusions. 

2. The students should be able to find an interesting topic, make it clear, firstly, for 

themselves, and then to the audience. Stressing the main idea, defining key points 

of it, presenting different sides of it, involving the audience into consideration and 

pushing them to the conclusions – all teaching process should be directed at 

training and mastering these moments.  
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3. Students are also should be taught how to be able to frame their presentations 

with length and time, as a rule, they do not have skills for this: usually they are 

overtime. 

4. Before a student‘s work is presented in the classroom, it should be checked 

carefully by the teacher as for the essential structural moments in it (introduction, 

aim, existing views on the topic, main body, arguments, conclusion), as well as the 

relevant context. 

5. Then this context should be shortening to the exposition in slides. Power Point 

presentation should not contain long and complete sentences on the slides, but the 

key words and ideas, accompanied with meaningful images and symbols. 

Organizing the studied materials into such presentation will teach the students the 

organization of their future qualification academic works. 

6. Well written and well presented on the slides students‘ work is just a half of 

successful presentation. One more important moment is its oral public 

presentation. 

7. To make public presentation interesting and involving reading skills are 

necessary. Good pronunciation, necessary stresses and pauses, confident behavior 

in front of the audience will make presentation successful. On the contrary, reading 

it or mumbling or muttering will make even well written content unappealing. 

8. Working out and performing all these moments of presentation takes a lot of 

efforts and time. But well done and well performed presentation, as the experience 

shows, is well accepted and raises questions and further interest. 

9. Unfortunately, what experience shows, that a process of preparation a student 

for a presentation sometimes looks like training and lacks creativity in methods. In 

other words, there is an eager wish for teachers to find, may be, some new 

approaches and methods to avoid traditional academism and use more novelty and 

creativity in preparation the students for successful presentations.  
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ У СФЕРІ БУДІВЕЛЬНОЇ 

ІНДУСТРІЇ 

Нікіфорова С.М. (Харків) 

В даний час існує гостра необхідність професійного перекладу в усіх 

сферах будівельної індустрії. Адекватний і адаптований переклад текстів на 

будівельну тематику необхідний інженерам проектних інститутів, які 

укладають договори з іноземними замовниками, або майстрам ділянок, які 

повинні вміти прочитати інструкцію по експлуатації механізму на іноземній 

мові. Ще більш затребуваний усний переклад, необхідний при веденні 

переговорів. До того ж, володіючи англійською мовою, не виникне мовних 

бар'єрів - будівельники всього світу зможуть спілкуватися і ділитися 

накопиченим досвідом. 

Якість перекладу складається з, безпосередньо, особливостей самого 

тексту і наскільки добре їх може вловити і розпізнати перекладач. 

Еквівалентність перекладу є головною і єдиною умовою перекладу. 

Перед тим, як почати переклад, необхідно врахувати особливості 

перекладу технічного тексту, представлені лексичними труднощами і 

граматичними проблемами. 

Характеризуючи науково-технічні тексти, виділяють низку 

особливостей, характерних для них: 

• інформативність (змістовність); 

• логічність (певна послідовність викладу, де простежується явний зв'язок 

між основною ідеєю та іншими складовими тексту); 

• точність; 

• об'єктивність; 

• ясність, зрозумілість. 

До граматичних особливостей технічного тексту належать конструкції, 

що слугують для опису технічних понять і процесів. Такі поняття і процеси 

можуть описуватися за допомогою поширених визначень, атрибутивних 

конструкцій, дієприкметникових зворотів і пасивних конструкцій. 
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Наприклад: 

Атрибутивні групи 

construction management team - група керівництва будівництвом; 

quality control manager - менеджер з контролю якості; 

water distribution system - водопровідна система; 

sewage disposal system - система видалення стічних вод; 

high alumina cement - цемент з високим вмістом глинозему. 

Модальний складений дієслівний присудок з предикативною 

частиною 

may seem (модальний складений дієслівний присудок) a bit confusing 

(предикативна частина, Participle I). 

Просте речення, ускладнене дієприкметниковим зворотом 

Time is monitored and controlled by a detailed schedule, breaking each item of 

work down into its component parts. 

Пасивна конструкція 

It comprises several tasks and is usually delivered by a construction management 

team. 

Для синтаксису тексту науково-технічного стилю характерні: 

1) складні побудови (речення з однорідними членами та узагальнюючими 

словами); 

2) використання складених підрядних сполучників; 

3) вступні слова і словосполучення (послідовність викладу); 

4) неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові речення (дійова особа 

відсутня, узагальнене мислення); 

5) одноманітне висловлювання думки - розповідні речення. 

Використання логічних зв'язок і причинно-наслідкових сполучників: 

additionally, also, although, as, because (of), but, even though, finally, for 

example, for this reason, however, in addition, involves, it follows that, it implies, 

leads to, no matter, result in, seem like, since, so, therefore, too, whatever, 

whereas, while тощо. 
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При перекладі науково-технічних текстів застосовуються 

перекладацькі трансформації. За визначенням Л.С. Бархударова, 

перекладацькі трансформації - це міжмовні перетворення, перебудова 

елементів вихідного тексту, операції перевисловлення сенсу або 

перефразування з метою досягнення перекладацького еквівалента. 

Існує 3 види перекладацьких трансформацій: граматичні, стилістичні та 

лексичні. Звернемо особливу увагу на лексичні трансформації. 

Транскрипція і транслітерація - це спосіб перекладу, коли лексична 

одиниця перекладається за допомогою букв мови, що перекладає. Коли 

перекладаємо методом транскрипції - переклад здійснюється за допомогою 

звукового відтворення форми слова (Bolshoi Theatre), а при транслітерації - 

графічного (designer - дизайнер). 

Калькування - створення нового слова шляхом копіювання вихідної 

структури слова. 

Наприклад:  civil engineering - цивільне будівництво; 

panel construction - панельне будівництво; 

industrial construction - промислове будівництво. 

Лексико-семантична заміна - це метод перекладу, коли 

використовуються одиниці мови перекладу, значення яких не збігаються зі 

значеннями вихідних одиниць, але можуть бути виведені з них за допомогою 

логічних перетворень певного типу. Прикладами може слугувати: модуляція 

(смисловий розвиток), генералізація і конкретизація. 

Конкретизація - заміна слова або словосполучення іноземної мови, у 

якого багато значень, словом і словосполученням мови, що перекладає, у 

якого більш конкретне (вузьке) значення. 

Генералізація - зворотне конкретизації, тобто заміна слова або 

словосполучення іноземної мови, у якого вузьке коло значень, на слово, у 

якого їх багато. 
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Модуляція (смисловий розвиток) - заміна слова або словосполучення 

іноземної мови одиницею мови, що перекладає, значення якої логічно 

виводиться із значення вихідної одиниці. 

Не можна не відзначити, що характерною особливістю науково-

технічного стилю є наявність скорочень, складноскорочених слів абревіатур, 

термінів тощо. 

Наприклад: CM (construction management) - управління будівництвом; 

BR (building regulations) - звід норм і правил (ЗНіП); F-steel - прокатна сталь. 

Терміни - це основна одиниця наукової мови. Вони складають 15-20% 

від загальної лексики тексту. Терміни можуть бути як простими, так і 

складними. Складні терміни зазвичай виступають в ролі словосполучень, що 

позначають специфічні поняття, об'єкти, процеси, якими оперують фахівці, у 

даному випадку фахівці з будіндустрії. 

Наприклад: reinforced concrete block - залізобетонний блок; residential 

construction - житлове будівництво; distinct career - окремий рід заняття; 

floor covering - верхній шар покриття підлоги. 

Вузькоспеціальна термінологія використовується для кожної галузі 

знання і відображає загальну специфіку праці, яка передбачає наявність 

таких обов'язкових складових, як самостійна сфера (область) діяльності, 

об'єкт діяльності, суб'єкт діяльності, засіб діяльності і продукт діяльності. 

Наприклад: laying the brick - укладання цегли; irreversible concrete 

shrinkage - необоротна усадка бетону; lime-and-sand brick - силікатна цегла; 

heavy-duty floor covering - верхній шар покриття підлоги; 

В ході дослідження були зроблені наступні висновки: 

1. тексти будівельної сфери відносяться до текстів науково-технічного та 

офіційно-ділового стилів; 

2. були виділені мовні особливості, які істотно впливають на хід і результат 

процесу перекладу; 

3. були розглянуті лексичні особливості текстів з галузі будівництва; 



179 

 

4. для досягнення високого ступеня еквівалентності перекладу тексту 

необхідно застосовувати граматичні трансформації, стилістичні 

трансформації, лексичні трансформації. 
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DIFFERENT REASONS OF LANGUAGE CHANGING 

Novikova Ye. B. (Kharkiv) 

Being in constant motion, the language is continually evolving and 

improving. Primarily language development is the emerging process of new in the 

structure of the language. All new phenomena in the language, according to 

Ye. Alekseeva, are the results of the dynamic nature of the language system, they 

are inevitable in any living language and demonstrate its forward movement [1, 

p. 29]. The question of the causes of new words and meanings emerging belongs to 

the main issues of neology as a special section of lexicology. ―The emergence of 

new nominations as a response to social demand, as a result of the progressive 

development of the world are the main driving forces of neologization in all 

languages and at all stages of their development‖ [3]. 

Lexical changes occur in the language and are the cause of its vocabulary 

replenishment, besides in common language evolution is regulated by extra- and 

intra-linguistic factors. The undeniable fact is any changes in the social life of a 

certain people cause changes in its language. These changes are espesially relevant 

for the last two decades, their specialities are the ―emancipation‖ of native 

speakers, internal censor weakening [4]. In addition, rapid social changes for these 

years, the development of foreign economic cooperation, various cultural relations, 
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science, technology, new features of modern Ukrainian running cause the 

emergence of new words. 

Continuous vocabulary updating reflecting the various changes of reality and 

human activity and consciousness is an indication of the fact that vocabulary is the 

most dynamic component of the language. Scientists point out the interdependence 

of the high level of vocabulary content in general and extralinguistic information 

content of its changes. Taking into account the intense influence of extralinguistic 

factors on lexical system of the language, however, scholars warn that 

overemphasizing such influence leads to an underestimation of the specificity of its 

functioning at different stages of the language development, in various forms of the 

common language, in various subsystems that are the parts of the lexical systems. 

As O. Senko noted, analyzing changes in the literary language, firstly you 

may talk about colliding the objective and subjective extralinguistic factors, and 

secondly, extralinguistic and linguistic (structural) [5]. The influence of objective 

extralinguistic factors (social changes in society, science and technology, 

international relations strengthening, etc.) primarily gives the possibility to 

replenish the lexical system by different units both borrowed and created by means 

of its own language resources using derivative means or semantic processes. But 

extralinguistic factors are the main factors of neologisms forming as changes in the 

lexical system occur continuously and become apparant. 

Nominations caused by external extralinguistic factors, as S. Alatortseva, 

N. Kotelova indicate, are most visible and numerous. Naming new objects, events, 

concepts by means of new words and new meanings previously known words is a 

key critical characteristic in defining the nature of neologisms. 

The emergence of new words and meanings, according to V. Gak, depends 

on two basic requirements: nominative (the need for a new concept be called) and 

expressive (creating a short and clear designation of the subject, a phenomenon 

that has a name already). Secondary nomination caused by expressive need is 

represented by new words and phrases of literary language: colloquial, dialect 

vocabulary, emotional and expressive vocabulary, phraseology, etc. 
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The influence of external factors on the development of vocabulary is 

relevant, however, as researchers underline, extralinguistic factors associated with 

various forms of internal linguistic processes also affect the lexical changes. It‘s 

worth saying that lexical changes are not always directly related to the 

extralinguistic reasons. 

The emergence of neologisms may be caused the dynamic processes in the 

language system, in particular one should say about the innovative units formed by 

analogy to productive derivational models. Most lexical innovations emerged for 

renaming already known concepts are, as N. Kotelova indicates, the result of the 

generating function of the language system that allows the emergence of certain 

items of the word-formative word family, that is an open system [3, p. 6]. Most 

scientists say that ―linguistic economy‖ (first identified by O. Jespersen) or ―the 

law of language effort economy‖ (the term belongs to A. Martine) is one of the 

most powerful incentives to new words creation. The action of such law is found in 

the fact that while speaking native speakers select the most rational means for 

communication. As B. Serebrennikov indicates, that it is such kind of human 

reaction against too big physiological efforts [6, p. 95]. To illustrate this situation 

one may by a large number of compound words that intensively replenishe the 

vocabulary of modern Ukrainian. They allow us to name this or that concept by the 

form of one item corresponding the synonym narrative structure. 

Some linguists (Baudouin de Courtenay, G. Paul) note an increasing trend to 

linguistic resources economy, due to the use of one-word nominations (both 

Ukrainian and borrowed) instead of descriptive names, reduction, condensation 

common language word combinations, formation of different types of 

abbreviations, etc. 

Itralinguistic changes are also associated with the completion of the literary 

language by words, meanings, phrases from the speech, slangs, dialects. Words 

emerged in the result of updating certain concepts of particular lifestyle can also be 

referred to such ones. 
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The language system has the potential for linguistic resources development 

and renovation. It is determined by such peculiarities: firstly, language units are 

combinatorial in their nature and combination possibilities are realized in the 

language only partially. Therefore, the formation of new words is a basic act 

provided by the system of the language, the rules of generating more complex units 

from simple. Secondly, constantly enriching the language is in the process of 

variation of linguistic units, that is also an integral feature of the language system. 

The trend to the economy of sing expression is associated with a tendency to 

regularity (uniformity) of intralinguistic relations, that is associated with ―an 

attempt of speakers to reduce the complex names, divided form of which is in 

conflict with the integrity and unity of the nominative function‖ in formal terms [7, 

p. 3]. Liquidation of such lexical dissection leads to semantic content condensation 

within the same word, and thus linguistic automatism: unity of content – unity of 

form. In such cases, The language is subject to the general law of dialectics, 

according to which the conflict between the new content and the old form leads to 

the final victory of new content. 

Considering intralinguistic factors of language development will help us to 

trace available specific linguistic laws and rules of new nomination formation in 

each national language. Thus, we shouldn‘t ignore these factors that influence on 

the development of vocabulary. The process of changes in lexical and idiomatic 

innovations of literary language can not be analyzed objectively (the most 

important intralinguistic factor is the tendency to regularity, that is unity means of 

their expressing by typical characteristics, replenishing system nominations, in the 

analog method of word formation, on the one hand, and contrasted tendency to 

expressiveness, on the other. 

Even V. Vinogradov points out the interaction of internal and external 

factors: ―Do not think that the laws of language development, arising from its 

social nature, and the laws arising from the structure of language are different, not 

mutually associated patterns of different types of language functioning. Actually 

they are interdependent and indivisible‖ [2]. 
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The presence of internal universal laws of language system and language 

antinomies is reflected, as the N. Stratulat notes, in such internal laws of its 

development providing the possibility of enrichment, functional improvements, 

consolidating innovative items as organic elements of the language. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ 

ЕКОНОМІЧНОГО 

ПРОФІЛЮ ШЛЯХОМ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Обол‘янінова С.О. (Харків) 

Розвиток суспільства на сучасному етапі характеризується 
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незворотними процесами глобалізації економіки, культури та політики. 

Участь України в цих процесах відбувається через її міжнародні зв‘язки й 

використання міжнародного досвіду в різних сферах діяльності. Процеси 

інтеграції світової спільноти, зокрема в галузі економіки, призводять до змін 

у вимогах, що висуваються до кваліфікаційної підготовки сучасного фахівця 

економічного профілю. За цих умов особливого значення набувають такі 

якості випускника вищого навчального закладу, як високий професіоналізм, 

ініціативність і креативність, мобільність, здатність до самоосвіти, до 

налагодження ділових контактів з іноземними партнерами та кваліфікованої 

професійної діяльності в іншомовному середовищі. Тому навчання іноземної 

мови стає важливим засобом формування професійної компетентності, 

зростає актуальність набуття професійної іншомовної комунікативної 

компетентності для спеціаліста будь-якого фаху, що забезпечить 

ефективність діяльності й використання актуальної інформації. 

Бачення ролі системи навчання іноземних мов у вищій освіті і її 

наукового осмислення дає змогу чітко окреслити й сформулювати конкретні 

завдання й функції, які має виконувати навчальна дисципліна, зокрема 

«Іноземна  мова». Це визначає певні вимоги до структурної організації і 

процесуальної діяльності викладачів та студентів у ВНЗ. 

Завдання піднесення ролі освіти за кваліфікаційними рівнями бакалавр і 

магістр в умовах розвитку вищої освіти загалом значною мірою 

полегшується тим, що протягом останніх років створено потужний творчий 

потенціал, закладено прогресивні традиції, накопичено чималий науково-

дослідний матеріал, який слід належним чином використовувати й 

нарощувати далі в напрямах підвищення якості навчання іноземних мов [1, с. 

86]. 

Водночас ці здобутки мають стати сходинкою у подальшому піднесенні 

ролі іноземних мов в процесі утвердження їх як складових сучасної вищої 

освіти. 

У зв‘язку з наближення мовної підготовки майбутніх фахівців до 
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загальноєвропейських та світових стандартів, що є визначеними в 

Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти, необхідна 

трансформація навчання іноземної мови майбутніх фахівців економічного 

профілю через перегляд, зокрема, його змісту і навчальних технологій. 

Формування складових професійної компетентності спеціаліста в умовах 

сучасної освітньої програми передбачає, що метою діяльності студента є не 

оволодіння системою інформації щодо основ наук, а формування здібностей 

до виконання майбутньої професійної діяльності. 

Упродовж останніх десятиліть з‘явилися психолого-педагогічні 

дослідження з проблеми підготовки майбутніх фахівців економічного 

профілю. Аналіз літератури свідчить про те, що проблема формування 

професійної компетентності з різних наукових позицій завжди цікавила 

науковців, але особливої актуальності вона набула останнім часом. 

Досліджувана проблема формування професійної компетентності, окремі її 

аспекти знайшли висвітлення у наукових дослідженнях багатьох учених: 

Бондаренко В. В., Волкова Л. В., Замкова Н. Л. Сікорська Л. О. та ін. 

Володіння іноземною мовою стає одним з визначальних факторів у 

формуванні сучасного висококваліфікованого фахівця. Для спеціалістів з 

вищою освітою, зокрема для економістів, знання іноземної мови стає не 

тільки засобом отримання інформації з оригінальних джерел, але й засобом 

професійної комунікації. Працівникам економічного профілю доводиться 

спілкуватися із своїми зарубіжними партнерами, знайомитися з їх 

принципами, методами і прийомами роботи, обмінюватися досвідом. 

Педагогічні інновації у практиці підготовки фахівців мають бути послідовно 

проведені у всіх формах роботи з ними й охоплювати як загально-методичні 

засоби навчального процесу (нова навчально-методична література, сучасні 

методи тестування знань, використання новітніх інформаційних технологій, 

діалогічний метод освіти, який перетворює інформацію у знання і 

розуміння), так і його практичні засоби, які дозволяють об‘єднувати теорію і 

підготовку безпосередньо на робочих місцях, формувати підприємницькі 
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навички, ініціативність і конкурентоспроможність [3, с. 159]. 

На успішність формування професійної компетентності впливає низка 

чинників, що зумовлюють рівень засвоєння знань студентами, зокрема: 

педагогічний соціум; форми навчального процесу; самостійна робота 

студентів; особистісний потенціал; здібності; соціальне оточення [2, с. 62]. 

Важливість формування професійної компетентності у майбутніх 

фахівців економіки визначається декількома чинниками, а саме: специфікою 

їх професійних обов‘язків, що безпосередньо має відношення до вирішення 

економічних проблем; зростаючими вимогами ринкової економіки до 

професійної компетентності фахівців; необхідністю формування спеціалістів 

системи професійних особистісних якостей та знань (компетентності, 

мобільності, відповідальності, вміння аналізувати економічні ситуації та 

приймати обґрунтовані рішення, вміння орієнтуватися в іншомовному 

діловому середовищі завдяки знанням іноземної мови). 

Отже, сьогодні вже ні в кого не виникає сумніву в тому, щоб бути 

висококваліфікованим спеціалістом і належним чином розв‘язувати 

проблеми, які стоять перед Україною, треба володіти хоча б однією 

іноземною мовою. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

Овсянникова А.В. (Харьков) 

Развитие общества, инновационные технологии, новые стандарты и 

изменения в системе образования требуют формирования новых приоритетов 

в подготовке современных специалистов всех отраслей знаний. Практически 

все современные образовательные системы ориентируются на методы 

активного обучения, повышения роли индивидуального обучения и 

самообразования, дистанционного обучения и обучения с помощью IT-

технологий.  

          Важным критерием оценки профессионализма и компетентности 

молодых специалистов сегодня является знание иностранного языка, 

поскольку оно позволяет получать и обрабатывать научную информацию, 

доступную мировому сообществу, обобщать накопленный опыт и следить за 

новациями в той или иной сфере научных интересов, общаться с коллегами 

из разных стран мира на научных конференциях, конгрессах и в 

профессиональных научных сообществах, разрабатывать и реализовывать 

свои учебные курсы на международном рынке образовательных услуг.   

          Однако, несмотря на высокие требования  к знанию и практическому 

применению иностранного языка будущих специалистов, количество 

аудиторных часов на изучение иностранного языка в технических и 

медицинских вузах остается мизерным.  

          И это обстоятельство определяет в качестве первоочередной задачи – 

правильную и четкую организацию самостоятельной работы студентов. 

          Самостоятельная работа большинством исследователей 

рассматривается как  самостоятельная познавательная деятельность студента, 

средство ее логической и психологической организации. [2, с. 255]  

Основным принципом самостоятельной работы является перевод всех 

студентов на индивидуальную работу с переходом от формального 

выполнения определѐнных заданий при пассивной роли студентов к 
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познавательной активности с формированием собственного мнения при 

решении поставленных проблемных вопросов и задач.  Таким образом, цель 

организации самостоятельной работы студентов ˗ научить студентов 

осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным материалом, 

затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно 

повышать свою квалификацию.  

     При изучении иностранного языка мы организуем самостоятельную 

работу, которая представляет единство трех взаимосвязанных 

форм: внеаудиторная самостоятельная работа; аудиторная самостоятельная 

работа, которая осуществляется под непосредственным руководством 

преподавателя; творческая, в том числе научно-исследовательская работа. На 

занятиях используются разнообразные виды внеаудиторной самостоятельной 

работы, например: конкурсы на лучший перевод; исследовательские  работы 

по различным проблемам, подготовка и обсуждение рефератов и 

презентаций; перевод и пересказ текстов по специальности;  выполнение 

индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов 

самостоятельности и инициативы.   

     Индивидуальное задание может получать как каждый студент, так и часть 

студентов группы, подготовка к участию в научно - теоретических 

конференциях смотрах, олимпиадах. Из различных форм самостоятельной 

работы на практических занятиях наилучшим образом подходят «деловые 

игры». Тематика игры может быть связана с конкретными проблемами или 

носить прикладной характер, включать задачи ситуационного моделирования 

по актуальным проблемам и т.д. Цель деловой игры ˗ в имитационных 

условиях дать студентам возможность разрабатывать и принимать 

решения. При проведении занятий студенты выполняют самостоятельную 

работу как индивидуально, так и малыми группами, каждая из которых 

разрабатывает свой проект. Выполненный проект затем рецензируется 

другой группой по круговой системе. Публичное обсуждение и защита 
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своего варианта повышают роль самостоятельной работы и усиливают 

стремление к ее качественному выполнению.  

     Для развития положительного отношения студентов к внеаудиторной 

самостоятельной работе, на каждом этапе мы разъясняем цели работы, и 

контролируем понимание этих целей студентами, формируем у них умение 

самостоятельной постановки задачи и выбора цели.  

     Таким образом, правильная и четкая организация самостоятельной работы 

студентов позволяет развивать их творческие способности, активизировать 

их умственную деятельность, формировать потребность беспрерывного 

пополнения своих знаний.  
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МЕДІА-ЗАСОБИ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У 

НЕПРОФІЛЬНИХ ВНЗ 

Павліщева Я.О. (Харків) 

Початок ХХІ століття для всього людства став епохою панування 

цифрових технологій та тотальної інформатизації суспільства. Наразі цей 

процес набуває оборотів й охоплює все більше сфер життєдіяльності людини. 

Вітчизняна вища школа також зазнає впливу інформаційно-комунікативних 

технологій, що поступово змінюють саму систему освіти, форми та методи 

навчання. Більш того, ефективність та прогресивність навчального процесу 

залежать від того, в якій мірі задіяні ці технології. Актуальним питанням для 

вітчизняних ВНЗ постає залучання медіа-засобів у викладанні іноземних мов, 

особливо у непрофільних закладах. Це зумовлене тим, що кількість 

аудиторних годин щороку зменшується, а з іншого боку вимоги знання 

іноземної мови стають чи не найголовнішою умовою професійного росту 

http://www.crlt.umich.edu/tstrategies/tsal
http://www4.ncsu.edu/unity/
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спеціалістів у багатьох сферах. Проблема залучання інформаційно-

комунікативних технологій у вищій школі ускладнюється ще й тим, що 

держава не в змозі надати у повній мірі необхідне технічне забезпечення й 

інститути мають самостійно вирішувати це питання.  

Використання медіа-засобів у навчальному процесі здатне значно 

полегшити та прискорити навчання, подолати проблему скорочення 

аудиторних годин та переходу на дистанційне навчання. Це зумовлено тим, 

що медіа-засоби є швидкими у роботі, доступними у використанні, вони 

надають доступ до багатьох різноманітних джерел інформації й спрямовані 

на всі рівні сприйняття людини – візуальний, аудіальний, сенсорний. 

Інформаційно-комунікативні технології заохочують студентів до 

самостійного навчання, розвивають аналітичне мислення, навички пошуку та 

відбору інформації, її систематизацію. В аспекті вивчення іноземних мов 

застосування медіа-засобів призначене розвивати комунікативні навички 

студентів, привчати їх до інтерактивної взаємодії. Глобальна інформатизація 

сучасного суспільства та стирання кордонів між людьми у мережі інтернет 

стимулює комунікативний аспект вивчення іноземних мов та демонструє 

необхідність високої мовної компетенції, що можливо завдяки різноманітним 

міжнародним форумам та чатам, де зацікавлені можуть обговорювати свої 

професійні питання з іноземними колегами. Корисність медіа-засобів у ВНЗ 

зумовлена й тим, що вони можуть надати додаткові, допоміжні знання 

студентам будь-якого рівня, адже академічна навчальна програма є 

уніфікованою й не в змозі охопити індивідуальні потреби окремого студента. 

Медіа-засоби надають доступ до різноманітних спеціалізованих сайтів з 

іноземної мови, програм за професійним спрямуванням, до форумів та чатів, 

де можна спілкуватися на колегіальному рівні. Також, використовуючи 

інформаційно-комунікативні технології, викладач може запропонувати 

студентам різні види роботи, надаючи посилання на відповідні відео та аудіо 

матеріали з інтернету.  
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Із впровадженням медіа-засобів до навчального процесу відбувається 

зміна у співвідношенні ролей викладача та студента. Викладач 

перетворюється з ментора, авторитарної особи на творчого наставника та 

орієнтира для студента. Останній займає вже більш активну та самостійну 

позицію, виявляє ініціативу у навчанні, пропонувати власні джерела 

інформації та обмінюватися ними з викладачем та іншими студентами. В 

умовах швидкого розвитку високих технологій та їх залучення до процесу 

навчання у ВНЗ викладач та студенти мають вступити між собою у 

співпрацю, творчий тандем й намагатися сумісно вирішувати когнітивні 

задачі, що стоять перед ними.  
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BASICS OF ESP: TEACHING MEDICAL ENGLISH FOR THE 

UNIVERSITY MEDICAL STUDENTS 

Petrova O.B. (Kharkiv) 

ESP, or English for Specific Purposes, supposes teaching a specific genre of 

professional English for students with specific goals set by their future career and 

https://www.hse.ru/pubs/share/direct/document
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field of study in general. It, of course, differs from English as L2 teaching, and the 

main difference is determined by the above mentioned goals (Swales, Haggan, 

Dudley Evans, Bunton, Paltridge, Hutchinson etc.) [3-7]. 

The educational situation shows that English for Specific Purposes is 

currently taught in non-linguistic universities, in particular medical universities, as 

some subjects: English as a foreign language for professional usage (either 

Medicine, or Dentistry, Nursing,  Prophylactic Medicine, Laboratory Medicine, or 

Human Health), and English as a foreign language for professional usage (as a 

subject of choice). These ESP programs are grounded on the currently well-known 

pragmatic ideas and therefore are built on the assessment of purposes, needs, 

functions which English as L2 is required for. We‘ve got used to the fact that 

English as a Foreign Language programs are inseparable from the profile 

disciplines, including an important role in initiating medical students into the 

academic community, in ‗English-medium‘ acquiring their profession. 

           The evidence of spread of English as a global language in professional and 

academic domains is closely linked to global trends in the world‘s technology, 

development, business, and education. The ESP focus is determined by the 

changed life, in which English is taught within the students‘ real world, integrated 

into a profile subject chosen as an important matter for the trainees. 

           A growing demand for English-medium education also determines the value 

of English for Specific (notably Professional) Purposes as English is being used in 

international professional and academic contexts outside the English-speaking 

world. 

           Over the past decades, the pedagogy has been emphasizing that ESP (L2), 

which is taught in the non-linguistic universities, helps students to approach 

understanding their professional subjects and present professional contexts more 

successfully (Hutchinson, Waters, Johns, Swales, Widowson, Bhatia, etc.). 

            One of the principal requirement for a teacher of medical ESP is a certain 

medical knowledge in the field of medical terminology. It is the priority for ESP 

teachers as medicine is a core of such L2 course. Medical materials should be 
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suitable for training medical English and for developing the medical students‘ 

abilities in all four language skills: listening, reading, speaking, writing, and 

translating as well in the field of their future specialty. Meanwhile, as it was 

emphasized by ESP researchers, ―while in ESL all four language skills … are 

stressed equally, in ESP it is a needs analysis that determines which language skills 

are most needed by the students, and the syllabus is designed accordingly‖ [5]. The 

responsibility of ESP teacher is to work out practicable approaches in ESP training 

to meet the requirements of medical students. 

           Medical content is focused most of all in the ESP classroom, students are 

shown how the special (medical) content is expressed in English. Thus, it may 

contribute as an additional motivation in ESP learning because students always 

join the taught subject (ESP) with their special profile subjects, medicine, 

dentistry, prophylactic medicine, etc. as a field of study in general. One of the 

reason which students attend universities for is their future career preparation, so 

they are to be aware of the idea that ESP course is a step in their advance to this 

aim, and "it is a good idea to find together with students some correlations between 

medical ESP and their own medical subjects and future specialty and practice" [5]. 

           Thus, the ESP teachers must be confirmed that the central idea in teaching is 

correlation with the profile subjects and the reasons of ESP learning. Therefore, an 

ESP program is to be built on an assessment of purposes, needs and the required 

functions of English learning [4-6]. 

           The ESP trainer must imply the level of students‘ abilities either in their 

subject-matter fields, or in language acquiring, and try to manage improvement of 

both these abilities in ESP course. It should be designed to meet specific needs of 

the learners; knowledge in the students' profile disciplines should give them the 

context they need to progress in English, and English in the classrom should add 

certain knowledge in their subject-matter field. 

          While creating specific for general medicine, dentistry, nursing,  

prophylactic medicine, laboratory medicine, or human health medical ESP course, 

the needs analysis of medical students should be provided to create a multifocal 
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program. Some aspects of ESP training must include specific for the definite future 

profile medical field terminology,  speaking skills, writing and comprehending 

skills in the volume determined by the destination expectations of the graduates. 

          One of the most important components of medical ESP course is, firstly, 

creation and then – widening of scientific medical vocabulary along with gaining 

knowledge of specific for medical English meanings of medical roots originated 

from Latin and Greek words [1; 5-7]. It is not just 'learning by heart' lists of 

corresponding roots and their meaning, but comprehension of technology, 

algorithm of derivation, word structure and word building rules for medical 

terminology. Students can get it through various practicing in many exercises. 

           Reading for specific purposes is one of skills required for medical students. 

There are some types of reading which are to be acquired in the ESP course: 

skimming, skanning, analyzing, detailed, informative, etc., which teach medical 

students to work with special text in more or less deep, general or selective ways. 

           It is adequate for ESP teaching to focus more on meaningful context and 

teaching grammar and language structures in special medical text. It is supposed to 

use the vocabulary and structures in a meaningful context, that motivates students 

to learn them as important for the aim of studies in general.  

           Methodical approaches in the ESP classes should  include  students' oral  

presentations,  various activities connected with medical specialised  vocabulary, 

course  materials  and  topics  relevant  to  students‘  area  of  specializations [9].   

           As experienced advisers propose, language  teaching  strategies  such  as  

games, puzzles and riddles could also help improve the ESP students‘ proficiency 

in the English language [4-6, 9].  Interactions, case studies are provided in ESP 

classes, as well as the texts related to medical practice, pharmacology, anatomy, 

physiology,  treatment, etc.  

 It is necessary for English teachers to be acquainted as well with the 

developed discipline of English for Academic Purposes (EAP) [1-2] , that is a 

branch of ESP and provides teaching and other forms of language support for 

ESOL (English for speakers of other languages) students completing academic 
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studies in English-medium medical university. The carried scientific students‘ 

conferences aim to raise awareness of medical students through engaging them in 

research. The  importance  of communicative, pragmatic approach to developing  

academic  literacy in medical students should be emphasized as certain cultural 

variations in academic writing conventions, academic genres and discourses exist. 

           Thus, currently there is a growing demand for English-medium education, 

especially outside  the  English-speaking countries. Medical English language 

teaching requires a new and modern approach. Medical universities developed  

therefore materials  suitable  for English-medium medical students  aimed at 

improving their  ability  in  listening, speaking,  reading,  writing  and  translating  

in  their  own  field.  The ESP teachers  are  supposed  to  be  qualified  for medical 

English teaching and be aware of ESP teaching methodology. Medical English is 

taught from the perspective of medicine and health care field usage, firstly, and 

stimulates vocabulary acquisition, grammar and structure, secondly. ESP is driven 

by specific learning needs of medical students and its effect results in better 

comprehension of the students' subject field.  
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ПРОЦЕСС АУДИРОВАНИЯ НА ЭТАПЕ  ИНФОРМАТИВНОГО 

АНАЛИЗА 

Петрусенко Н.Ю., Соина И.Ю. (Харьков) 

В самом названии действия « информативный анализ»  подчеркивается, 

что слушающий  прибегает здесь к такому лексико-синтаксическому и 

логико-смысловому анализу, который помогает извлечению основной 

информации аудиотекста, того нового, что заложено в сообщении. Он 

представляет значительные трудности для студентов, так как наряду с 

пониманием смыслового содержания (что является целью аудирования) они 

должны преодолеть языковой барьер. 

Поэтому информативный анализ предусматривает разное число 

операций для разных «квантов» информации. На уровнях синтагмы и фразы 

это в основном двухэлементный анализ: выявление (с помощью 

фонетических индикаторов и дешифрующих моделей) информативных 

единиц и объединение их в смысл. 

Следовательно, в процессе аудирования (на этапе информативного 

анализа) слушающий должен уметь: вычленять основные «смысловые вехи»; 

объединять их в логически связную цепочку; выделять наиболее значимые 

для сообщения факты и моменты; удерживать в памяти основную нить 

изложения; определять главную мысль сообщения. 

Анализ аудиоинформации тесно и непосредственно связан с ее 

синтезом. Психологически понимание сообщения подготавливается 

http://www.esp-world.info/
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мыслительными операциями информативного анализа, однако в момент его 

возникновения является всегда синтезом. 

Однако аудиотекст, как и другая учебная информация, не только 

информирует студента, он обучает, формирует его представления, зачастую 

программирует его поведение, ориентирует на определенное использование 

полученных знаний. А чтобы текст действительно выполнял указанные выше 

функции, необходима заключительная работа преподавателя, помогающая 

студентам составить собственное умозаключение по поводу прослушанного, 

определить место этого нового в уже имеющейся у него системе, как 

лингвистической, так и жизненной. И эта заключительная работа 

осуществляется на этапе интерпретации – составлении собственного 

суждения студента о прослушанном, выявлении структурного места этой 

новой информации в системе его знаний и опыта. 

Каковы же профессиональные навыки, которые необходимы для 

завершающего синтеза принятой информации? Очевидно, что студент 

должен уметь: 

- сокращать аудиосообщение за счет исключения абзацев, 

несущественных для содержания в целом; 

- адаптировать его, т.е. передавать мысли автора в более доступной для 

данной аудитории языковой форме; 

- компрессировать его, т.е. значительно сокращать общий объем 

аудиосообщения, оставляя число основных фактов (предикаций) 

неизменным; 

- производить смысловую перегруппировку прослушанного текста; 

- находить смысловые связи между материалом в новом сообщении и 

ранее известным материалом; 

- вычленять основные факты, формирующие отношение к 

аудиосообщению; 

- интерпретировать, т.е. составлять собственное суждение об 

услышанном; 
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- определять место новой информации в системе его знаний и опыта. 

Таким образом, задача преподавателя в профессионально-

педагогической подготовке студентов в области аудирования заключается в 

том, чтобы студенты, начиная с вводно-корректировочного курса, не только 

овладевали данной деятельностью сами, но и знали основные методические 

рекомендации, которые вытекают из алгоритма деятельности аудирования, и 

которые они могут использовать в подготовке к занятиям. 
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НАВЧАННЯ МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННЮ ІНОЗЕМНИХ 

СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ ПІД ЧАС 

ВИВЧЕННЯ РМІ 

Пікулицька Л.В. (Суми) 

           Важливим питанням сучасної методики викладання іноземної мови у 

ВНЗ є навчання студентів мовній взаємодії. Ефективна організація навчання 

професійному спілкуванню передбачає поетапне формування навичок і вмінь 

в усіх видах і підвидах мовленнєвої діяльності на основі карт комунікативних 

потреб, у яких виділено найважливіший  для студентів мовленнєвий і мовний 

матеріал, виявлені типові ситуації спілкування в навчально-професійній 

сфері, визначені поетапні й кінцеві вимоги до вмінь у різних видах 

мовленнєвої діяльності. Відповідно до карти комунікативних потреб 

іноземних студентів першого курсу економічного факультету основними 

(домінуючими) видами мовленнєвої діяльності для цього етапу навчання є 

читання (вивчаюче читання) й усне мовлення, а також підвид читання-
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мовлення, а аудіювання й письмо виступають як допоміжні види мовленнєвої 

діяльності. Слід зазначити, що читання завжди співвідноситься з мовленням, 

рідше – з письмом, оскільки весь матеріал для читання проходить не тільки 

стадію сприйняття, але й репродукції. «Говорение на основе 

репродуктивного чтения можно рассматривать как самостоятельную речевую 

деятельность, в которую объединены два ее вида – чтение и говорение» [1, с. 

102].   

Методика навчання мовленню на матеріалі текстів за фахом описана в 

ряді досліджень (Г. Г. Гордилова, Н.А. Метс, Є.І. Мотіна та ін.). 

           Кінцеві вимоги першого підсумкового модульного контролю до 

навичок і вмінь у мовленні на основі читання, відповідно до програми з 

російської мови для іноземних студентів першого курсу економічного 

факультету, визначаються у такий спосіб: студенти повинні прочитати текст 

зі спеціальності обсягом 500-550 слів і докладно відтворити його зміст, 

використовуючи вербальні або візуальні опори (плани, схеми, малюнки). 

Враховуючи комунікативні потреби студентів  та вимоги до програми,  

можна сказати, що основна увага приділяється формуванню навичок і вмінь 

складання підготовленого монологічного висловлювання з візуальними або 

вербальними опорами. 

           Є.І. Мотіною було виділено 11 типів монологічних повідомлень, які 

розрізняються за змістом, формою, установкою на відтворення й часом 

підготовки [4]. Найпоширенішими типами монологічних повідомлень на 

матеріалі текстів за фахом є такі: 

     1) підготовлене монологічне повідомлення, що має готову форму 

(відтворення тексту без регламентації часу на підготовку); 

     2) підготовлене монологічне повідомлення, що має готову форму 

(відтворення тексту з регламентацією часу на підготовку); 

     3) підготовлене монологічне повідомлення, що має готову форму, коротке 

відтворення змісту тексту (коротке відтворення тексту з регламентацією часу 

на підготовку). 
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            Запропонована система навчання читання-мовлення на основі текстів 

економічного профілю базується, по-перше, на врахуванні комунікативно 

значущих типів монологічних висловлювань для цієї категорії студентів, а 

по-друге, на методиці виділення в тексті значеннєвих частин, логічних 

єдностей або функціонально-комунікативних блоків, що мають форму 

лексично й граматично виражених структур тексту, і складанні на їхній 

основі моделі тексту як опори для монологу. 

            Діяльність студента під час підготовки до продукування 

монологічного повідомлення включає роботу з такими методичними 

одиницями-компонентами навчального процесу:  читання тексту за фахом – 

система завдань – схема (модель) тексту – монологічне висловлювання. 

           Охарактеризуємо основні складові цієї системи. Перший компонент – 

це текст за фахом.  

           Відбір текстового матеріалу проводиться на основі типології текстів 

основних підручників. Навчання мовлення з візуальними опорами у вигляді 

схем відбувається з використанням текстів двох рівнів адаптації: 

максимально згорнуті адаптовані тексти й тексти з незначною адаптацією. 

           Два типи текстів однієї теми супроводжуються завданнями, що 

відповідають цілям роботи з текстом. Максимально згорнуті адаптовані 

тексти слугують для демонстрації значеннєвого ядра тексту, для роботи з 

термінологічною лексикою й лексико-граматичними конструкціями. 

           Другий компонент – система завдань, які з одного боку спрямовані на 

подолання лексико-граматичних труднощів і розвиток мовленнєвих 

механізмів (прогнозування, пам'ять), а з іншого боку – на формування 

базових мовних умінь читання-мовлення. 

            Третій компонент – модель тексту. На думку І.Д. Ізаренкова, 

комунікативна компетенція формується через взаємодію трьох основних 

складових – мовної, предметної й прагматичної компетенції [3]. Предметна 

компетенція відповідає за зміст висловлювання, тобто забезпечує предметно-

денотативний рівень. У методичній літературі зустрічаються терміни 
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«модель», «схема», «матриця тексту», «денотативна карта». «Денотативные 

карты… системно представляют конкретные сведения изучаемого явления…, 

закономерности или свойства конкретного объекта и тем самым организуют 

предметный план говорения на иностранном языке» [2, с. 154]. Надалі в 

статті буде використовуватися термін «схема (модель) тексту», тому що він 

має ширше значення, ніж термін «денотативна карта» і відображає також і 

значеннєву (предикативну) структуру тексту. 

            Модель тексту дає змогу орієнтуватися в предметі висловлювання, 

тобто виконує орієнтувальну функцію. Крім того, для схеми тексту 

притаманні й інші навчальні функції в процесі навчання мовлення.  

            Перша функція – забезпечення і орієнтація предметного плану усного 

та письмового монологічного мовлення. Друга функція реалізується 

складанням моделей студентами можливих мовленнєвих засобів і способів 

формулювання монологічного висло вловлювання, необхідних для 

вираження предметного змісту тексту. Третя функція – самоконтроль 

студента в процесі складання монологу. У цьому випадку модель тексту є 

також засобом актуалізаціє мовних одиниць, їхньої систематизації і способом 

перевірки розуміння тексту, тому що схема (модель) відображає 

інформаційне ядро тексту. 

           Отже, складання студентом моделей тексту організовує його мислення, 

визначає фактологічну повноту, логічність і послідовність висловлювання, 

формує основу саморегуляції мовної поведінки. 
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CROSS-CULTURAL COMMUNICATION AS AN INTEGRAL PART OF 

PROFESSIONAL COMPETENCE 

Ponikarovska S.V. (Kharkiv) 

There is no need to prove the absolute necessity of acquiring the skills of 

cross-cultural communication for the advance of every person and the society as a 

whole at the current stage of the world development. Establishment of harmonized 

relations with people from other countries and of other cultures is of vital 

importance today. Cross-cultural communication in the professional sphere is an 

object of great attention for the specialists as it helps efficient cooperation and 

reaching compromise on various issues.  

A person who intends to take part in working activity must have some 

personal characteristics such as competence, ability to cooperate, tolerance. When 

we speak about the current stage of cooperation, it can mean international 

cooperation as well. In this situation a specialist graduating from the university and 

having not only a decent level of language knowledge but having some skills of 

cross-cultural cooperation has much more benefits against those who do not, as 

knowing language and specific features of the culture, where the representative of 

the partnership belongs, increases the authority of the specialist without any doubt. 

When the students of non-linguistic tertiary schools are taught foreign 

language, the teaching itself changes depending on the specialty of the students. 

Apart from the skills of general language the students must have the skills of 

professional communication, thus, cross-cultural communications becomes for him 

communication at the professional level [1, p. 230]. Improving foreign language 

communication competence is integral with improving professional competence. 

Students should master not only foreign language but the skills of business 

communication with representatives of other cultures in order to avoid unnecessary 

conflicts or misunderstandings. Native speakers usually forgive mistakes in the 
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language, sometimes the mistakes can even be a fun and cause a kind smile, but 

not knowing the rules of behavior and traditions of a certain society can be a real 

problem as a sign of disrespect to the culture. Besides, the world community puts 

the issue of tolerance as a sign of respect to other people‘s values, and even more – 

as a position providing for expanding the circle of personal values as a result of 

positive interaction with other cultures [2]. Language is an integral part of this 

process, as it functions as the only tool to make the mutual understanding and 

cooperation real. All researchers agree on the idea that the modern concept of 

foreign language education is based on the integrated language and culture 

learning, on the dialogue of cultures. And, as the aim of such education is learning 

language via culture, and culture via language, it is vital to form socio-cultural 

competence of the students in connection with their general cultural development 

[3]. 

So, considering the tasks of today the students of engineering specialities 

should learn actively not only foreign language, but also master the skills of 

professional communication with representatives of other cultures. That‘s why the 

course of language study must have communicative character and the tasks of it 

must be communicative and perceptional. Thus, professional education becomes 

the environment where a cross-cultural personality is formed, and a foreign 

language is the means to form it. Such a personality has a certain level of country-

specific knowledge, socio-linguistic, socio-cultural and cross-cultural knowledge 

and skills, which provide for the possibility to communicate in the professionally 

oriented sphere of activity. But the development and actualization of practical 

skills and knowledge should take place in different types of activity, such as 

communicative, research, independent activity aimed at self-development and self-

improvement. 

Of course, speaking a good foreign language arouses respect in the partner, 

like we respect a foreigner speaking our language, but absence of the language 

barrier is not enough to break the cultural barrier. So, these two skills should be 

integral. Thus, the task is formulated as follows: how to teach foreign language 
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preparing students at the same time both for communication with native speakers 

and cross-cultural communication? There can be an answer – an integral concept, 

which considers foreign language as a means of communication with other culture 

and its representatives. This concept proceeds from the fact that learning the world 

of the other culture happens in the process of learning foreign language, as the 

language is just a means of communication for people who speak it. Their way of 

life, standards of behavior, material and spiritual world must become an integral 

part of language learning. The main task of an such approach is not only a decent 

language, but a cultural education as well, which correlates cultural self-

recognition of students with respect to cultural features of people speaking this 

language. These two aspects are so closely connected that without knowing the 

cultural specifics of the nation the knowledge of the language will not be complete. 

And here exists a phenomenon of ―expectancy‖, which means that the higher the 

level of language competence, the more communicative adequacy is expected from 

such a person, as the excellent knowledge of language presupposes the excellent 

knowledge of culture. 

The requirements to developing such concepts are explained by mass 

character of international communication and increased mobility of people. Even 

studying at the universities students can already choose international programs for 

study and work, and can apply the knowledge and skills acquired during the first 

years of study. Coming back they can exchange the experience and bring some of 

it into their further study. Considering that during their trips students communicate 

with people of various cultures, it is advisable not to limit studying culture only to 

the countries of the studied language, but to give information on the different 

cultures of peoples throughout the world. Classes of foreign language have an 

extraordinary possibility to see how wonderfully different the people of the planet 

are. 

Cross-cultural communication has a clearly expressed applied orientation. It 

is a set of skills which can be and must be learned. First of all, people whose 

professional activity is connected with interaction of different cultures, must 
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acquire such skills, as mistakes can bring serous failures in negotiations or in the 

team work, or can cause social tension. So, professionalism without cultural 

competence is not complete. 

At all times having communication skills has been considered a valuable 

competence, because doing it is a very complex task suggesting hundreds of 

conditions. You should have a specific knowledge and high culture of 

communication on the base of mutual benefit and cooperation. The entrance of 

Ukraine in world economy is a hard task and its success depends on many factors. 

We have to fight for our place in world economy. One of the main criteria of the 

specialist‘s professionalism is flawless skill in speaking as a tool of professional 

activity, which determines to a great extent the success of his activity. There are 

many historic examples of the consequences, caused by misunderstanding and 

disrespectful behavior of the representatives of one culture to the other. 

Based on the above said the following conclusions can be made. Formation 

of cross-cultural competence with the help of foreign language is connected with 

the aims and tasks of engineering education, which orients the students to modern 

practice. The idea of simultaneous learning of foreign language and the culture of 

the country indicates that the approaches to the education process can and should 

be altered.    
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ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ ТА КОГНІТИВНИХ 

ПІДХОДІВ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 
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Пономарьова О.І. (Харків) 

Сучасне суспільство потребує кваліфікованих спеціалістів у різних 

галузях  діяльності, здатних орієнтуватися в необмеженому інформаційному 

просторі та використовувати здобутки науково-технічного прогресу.  

Потреба нашої держави у висококваліфікованих спеціалістах, здатних до 

встановлення ділових контактів та ділового співробітництва з іноземними 

партнерами, спеціалістах, що володіють іноземною мовою на фаховому рівні, 

знаходять відображення в робочих навчальних програмах ВНЗ України. 

Інтеграційні процеси вимагають від сучасного фахівця не тільки професійних 

знань, а й володіння іноземною мовою як засобом професійної комунікації 

для повноцінного обміну науковою інформацією, ознайомлення з новими 

технологіями та ділового спілкування. Іноземна мова сьогодні є не просто 

частиною культури певної нації, але і запорука успіху, майбутньої вдалої 

кар‘єри студентів. 

На сучасному етапі розвитку науки в Україні можна напевно сказати, 

що часи, коли доказом опанування мови було вміння перекладати з іноземної 

мови адаптовані тексти вже пройшли. Сьогодні відбувається реформування 

навчального процесу в вузах України відповідно із загальноєвропейськими 

вимогами до якості освіти: інформатизація освітнього простору, інтеграційні 

процеси в сучасній вітчизняній освіті, налагодження співпраці з 

європейськими навчальними закладами в сфері навчальної та наукової 

діяльності, студентські міжнародні обміни, можливість здобуття другої 

вищої освіти та навчання за магістерськими програмами за кордоном. 

Необхідність вдовольняти сучасні потреби суспільства зумовлює 

пошук науковцями та викладачами нових ефективних форм і засобів 

навчання, зокрема у немовних ВНЗ. Суспільству потрібна освіта, що 

постійно оновлюється – знаннями, технологіями, засобами навчання, 

організаційними та управлінськими підходами. Таку освіту сучасні фахівці 

називають «інноваційною». Суть інноваційної освіти можна виразити фразою 

« не наздоганяти минуле, а створювати майбутнє». У кращих своїх зразках 
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інноваційна освіта орієнтована не стільки на передачу знань, які постійно 

оновлюються і старіють, скільки на оволодіння базовими компетенціями, що 

дозволяють потім здобувати знання самостійно. 

 Метою навчання іноземних мов в вищій школі на сучасному етапі є 

оволодіння студентами комунікативними компетенціями, що дозволять 

реалізувати їхні знання, уміння, навички для розв‘язання конкретних 

комунікативних завдань в реальних життєвих ситуаціях. Якісна мовна 

підготовка студентів не можлива без використання сучасних освітніх 

технологій.  Сучасні технології освіти – це професійно-орієтоване навчання 

іноземної мови, проектна робота в навчанні, застосування інформаційних та 

телекомунікаційних технологій, робота з навчальними комп‘ютерними 

програмами з іноземних мов, дистанційні технології навчання іноземних мов,  

створення презентацій, використання інтернет ресурсів тощо. 

Великий потік інформації вимагає застосування таких методів 

навчання іноземних мов, які дозволяють у стислі строки надати студентам 

досить ґрунтовних знань,  забезпечити високий рівень опанування та 

закріплення матеріалу на практиці.  Особливо актуальною в сучасній 

методиці стає проблема навчання іноземної мови як засобу спілкування. 

Однак, традиційні методи навчання за комунікативною методикою не дають 

вагомих позитивних результатів. Саме когнітивний підхід у навчанні зможе 

зробити комунікативну методику більш динамічною і надасть новий імпульс 

для оновлення методичної думки. 

Проблемою когнітивного підходу у навчанні іноземної мови займалися 

багато методистів та лінгвістів. Сучасні модифікації комунікативного 

підходу до навчання іноземних мов одержали найбільш послідовне 

теоретичне обґрунтування в лінгводидактичній комунікативно-когнітивній 

парадигмі. У теперішній час відбувається подальша теоретична розробка і 

практична реалізація когнітивно-комунікативного підходу до навчання 

ролфесійно-орієнтованої іноземної мови в моделях навчання різних видів 
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мовленнєвої діяльності: читання, аудіювання, писемного мовлення, усного 

мовлення. 

Інтерес до когнітивно-комунікативного навчання іноземних мов 

поступово зростає. Проблема навчання іноземних мов розглядається не як 

навчання власне лінгвістичних знань, а як трансляція знань про світ. 

Розглядаючи когнітивний аспект оволодіння іноземною мовою, О.Леонтьєв 

підкреслює, що опановуючи іноземну мову, ми одночасно засвоюємо 

властивий відповідному народу образ світу, те чи інше бачення світу через 

призму національної культури,  одним із важливіших компонентів якої є 

мова. 

Варто також зазначити, що когнітивний підхід до навчання заснований 

не тільки на когнітивній психології, він також базується на принципі 

свідомості у викладанні й на теорії соціоконструктивізму, згідно з якою 

студент є активним учасником процесу навчання, а не об‘єктом навчальної 

діяльності викладача. На цих принципах і базуються сучасні методики та 

технології навчання взагалі, та іноземним мовам зокрема. 

Для розвитку навичок читання рекомендовано використовувати 

когнітивно-комунікативну методику, побудовану на психокогнитивній 

моделі декодування інформації за принципом «зверху-вниз». A. Johns виділяє 

п‘ять ключових понять, що характеризують когнітивний підхід до навчання 

читання в цілому: схеми, інтерактивність, значеннєва обробка тексту, набір 

читацьких стратегій, мета когнітивна усвідомленість. 

Вміння анотувати професійно-орієнтовані тексти є однією з вимог 

Програми з англійської мови для професійного спілкування, згідно з якою 

навчання анотуванню повинно бути спрямоване на вироблення навичок та 

вмінь оформлення отриманої інформації. До найбільш вагомих принципів 

комунікативно-когнітивного підходу відносять: принцип цілісного 

сприйняття тексту; принцип функціональності; принцип професійної 

орієнтації та тематичної серійності; принцип інтегративної мовленнєвої 

діяльності; принцип системності; принцип формування стратегій навчальної 
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діяльності. Основним методичним принципом при навчанні анотуванню 

вважається принцип цілісного сприйняття тексту.  Когнітивна психологія 

доводить, що сприймати інформацію легше, якщо студент уявляє, що саме 

він буде вивчати. 

Для навчання анотуванню професійних текстів виділяють наступні 

навчальні стратегії: визначення функціонального типу тексту, пошук 

інформативних складових, складання текстової матриці та формування 

концепту тексту. Комунікативні стратегії – це узагальнення інформації в 

формі анотації і критичне розуміння тексту. 

Вивчення досвіду застосування методики комунікативно-

когнітивного підходу до вивчення іноземних мов свідчить про 

покращення рівню знань у студентів не лише іноземної мови, а й 

професійних знань. Організація практичних занять у вищій школі за цим 

принципом відкриває нові можливості для спільної творчою діяльності 

викладачів та студентів.  
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СТРУКТУРА КОНЦЕПТА НОЧЬ, РЕАЛИЗОВАННОГО В 

ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 20-21 ВВ. 

Попельнух Д.А. (Харьков) 

 В лингвокогнитивных исследованиях время и его лингвокогнитивная 

реализация занимает важное место [1, с. 20-22; 8, c. 33; 9, c. 26-284 2, c. 10]. В 

исследовании рассматривается один из гипонимов концепта ВРЕМЯ, 
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концепт НОЧЬ, объективизированный в поэтическом дискурсе. В качестве 

иллюстративного материала использованы тексты песенных композиций 

популярных исполнителей Великобритании 20-21 вв.   

Базовой единицей анализа в работе является концепт [3, c. 50; 6, c. 23; 

5, c. 18]. Логический (в отличие от лингвокультурного) тип концепта 

определяется как оперативно-содержательная единица памяти, ментального 

лексикона, концептуальной системы и языка мозга (lingua mentalis), всей 

картины мира, отраженной в человеческой психике [6]. Опираясь на точки 

зрения таких исследователей, как Ю.С. Степанов [9, c. 10] и В.И. Карасик [5, 

c. 37], можно сказать, что в широком смысле структура концепта 

представляется в виде круга, в центре которого лежит основное понятие – 

ядро концепта, а на периферии находится все то, что привнесено культурой, 

традициями, народным и личным опытом.  

Когнитивная лингвистика утверждает, что концепты не существуют 

отдельно. Они связаны в виде фрейма или пропозиции. В трактовке Ч. 

Филлмора, фрейм возникает как система концептов, связанных таким 

образом, что для понимания любого из них нужно рассматривать целостную 

структуру, в состав которой они входят [10, с. 32-33].  

«Скелетной» структурой внутреннего лексикона являются так 

называемые базисные фреймы [4, с. 9-10], связанные концептуальной сетью. 

Базисными фреймами являются предметный, акциональный, посессивный, 

таксономический и компаративный [4, с.10]. «Фреймы названы базисными, 

поскольку они демонстрируют исходные, наиболее обобщенные (схемные) 

принципы категоризации и организации вербализованной информации об 

окружающем человека предметном мире» [4, c. 13]. 

В нашем исследовании концепт рассматривается в рамках названных 

базисных фреймов, реализованных следующим образом. 

         Предметный фрейм структурирует информацию о собственных 

бытийных признаках предметной сущности (НЕКТО или НЕЧТО). Фрейм 



211 

 

представлен набором пропозиций, где признак объединяется с предметом 

связкой есть/существует (is/exists).  

 Квалификативная схема «НЕКТО/НЕЧТО есть ТАКОЕ-качество». 

Квалификативную схему можно выделить в следующих концептах: НОЧЬ 

есть ТЕМНАЯ: And in the dark night, you'll follow the bright light, and go where 

the love must go, and you will wake in the morning to a brand new day, take all 

your worries away (Chris de Burgh, p.4); ЛУННАЯ: Well, it was on one 

moonlight night, well stars shining bright, wind blowin' high my love said good-

bye (Beatles, p.1); ОДИНОКАЯ:  Let the tears come rolling from your heart, and 

when you need a light in the lonely nights, carry me like a fire in your heart (Chris 

de Burgh, p.4); СПОКОЙНАЯ: Go jack-rabbit running through the wood you had 

a good night and you feel real loose gunfire breaking up the peaceful night Jack-

rabbit lying in the cold daylight (Elton John, p.6);  ДИКАЯ: And it's a wild Friday 

night and I'm all on my own I knocked on every door in town there ain't one little 

girl that's home (Elton John, p.9); БЕСКОНЕЧНАЯ: Just then the Lord himself 

appeared in a blinding flash of light, and shouted at the Devil, Get thee hence to 

endless night! (Chris de Burgh, p.5).  

     Идентификационный фрейм, где две предметных сущности объединяются 

связкой есть (is), моделирует отношения «НЕКТО/НЕЧТО-идентификатив 

есть НЕЧТО-идентификатор», которые представляют собой обобщенную 

идентификационную схему. 

 Схема классификации «НЕКТО/НЕЧТО-идентификатив есть 

НЕКТО/НЕЧТО-классификатор». В данной схеме происходит соотношение 

идентификатива с идентификатором. Схему классификации можно выделить 

в следующих концептах: НЕБО: Bright are the stars that shine, night is the sky I 

know this love of mine will never die (Beatles, p.2);  НОЧЬ: Get about as oiled as 

a diesel train gonna set this dance alight `Cause Saturday night is the night I like 

Saturday night's alright (Elton John, p.3). 

     Компаративний фрейм, возникающий на основе идентификационного 

фрейма, содержит связку есть как (is as), объединяющую две роли – 
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компаратив (референт) как предмет, который сравнивают, и коррелят как 

предмет, с которым сравнивают.   

 Схема подобия «НЕКТО/НЕЧТО-компаратив есть как будто 

НЕКТО/НЕЧТО-коррелят» лежит в основе метафоры, устанавливающей 

сходные черты сущностей, которые относятся к разным понятийным  

сферам, например: НОЧЬ как ЧЕЛОВЕК: НОЧЬ СПУСКАЕТСЯ: Night is 

descending as he wearily makes his way home through the traffic jams and neon 

lights of the great metropolis (The Kinks, p.3); НОЧЬ ПРИХОДИТ: When the 

night comes she'll be here, lying down in my bed, I have woken way before the 

dawn, with all the things that she said (Chris de Burgh, p.4); НОЧЬ ГОВОРИТ: 

And I swear I heard the night talking cursing me for being a little more than 

hopeless telling me we're running lonely, loose and broken (Elton John, p.2); 

НОЧЬ как ПРЕДМЕТ: НОЧЬ ПАДАЕТ: You and I are lovers and night falls 

around our bed in peace we sleep entwined (Sting, p.6). 

Таким образом, концепт НОЧЬ в поэтическом дискурсе 

Великобритании 20–21 вв. представлен в виде фреймовой сети, в которую 

входят: предметный, идентификационный и компаративный фреймы. 

Предметный фрейм объективирует связи в рамках квалификативной схемы. 

Идентификационный фрейм содержит только одну схему – классификации, а 

в компаративном фрейме реализуется схема подобия, лежащая в основе 

метафоры.   
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НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ У СВІТЛІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Попова Н.О. (Харків) 

           Тенденції світового розвитку в напрямку глобалізації суттєво 

впливають на добір змісту навчання іноземних мов у вищих навчальних 

закладах немовного профілю. Ми спостерігаємо, як зміст сучасної 

лінгвістичної освіти в нелінгвістичних університетах значною мірою 

спрямовується на досягнення рівня, що відповідає світовим вимогам 

глобалізації життя. 

http://www.native-english.ru/lyrics/the_beatles.%202
http://www.native-english.ru/lyrics/elton_john%204
http://lyrics-keeper.com/ru/the-kinks/
http://lyrics-keeper.com/ru/the-kinks/
http://lyrics-keeper.com/ru/sting/


214 

 

           Як склалося, саме англійська мова отримала повсюдно в сучасному 

глобалізованому світі статус міжнародної мови, яка є найпоширенішим 

засобом спілкування. Тому логічним є те, що найчастіше навчальною 

дисципліною "Іноземна мова" та "Іноземна мова професійного спрямування" 

у вищих навчальних закладах України є саме англійська мова. 

           Слід відзначити зростання значення володіння іноземною мовою та 

постійне підвищення вимог до рівня володіння англійською мовою студентів 

і випускників немовних університетів, зокрема юридичних. 

           Пріоритетність вивчення саме англійської мови продиктована тим, що 

в сучасному світі англійська мова стає все важливішим інструментом 

глобальної комунікації, особливо професійної, дослідницької, наукової [2, 3, 

6-8]. Це підкреслювалося і в установчих документах, і у виступах на 

міжнародних лінгвометодичних форумах, наприклад, нещодавно на 2-й 

міжнародній конференції з глобалізації навчання іноземної мови та 

підготовки викладачів (The 2nd International Conference on the Globalization of 

Second Language Acquisition and Teacher Education – 4-6 серпня 2016 року, 

Японія) [8]. 

            Одним із основних завдань юридичної освіти стає адекватна 

підготовка спеціалістів для ефективної роботи в сучасних умовах. 

Глобалізація  руйнує межі між країнами, необхідність  спілкуватися другою 

або багатьма мовами  змінила лінгвістичний ландшафт: "As globalization 

advances and boundaries between countries fade away, the need to communicate in 

a second or multiple languages has altered the linguistic landscape. As a result, 

second language acquisition and foreign language teaching have progressed to the 

forefront of linguistics, providing a critical framework in understanding how 

language is acquired or learned and its pedagogical implications." [8]. 

            Не можна не погодитися з визнанням важливої ролі іноземних мов у 

сучасному житті, коли дійсно зросли міжнародні контакти та засобом цього 

спілкування саме і є мова: "Language today not only links nations but also 
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empowers individuals toward greater upward mobility, all of which makes it an 

indispensable tool in modern society"[8]. 

           Аналіз  наукової  літератури свідчить, що модернізація  освітньої  

сфери є пріоритетним завданням, виконання якого передбачає застосування 

компетентісного підходу до професійної  підготовки  майбутнього  фахівця  

будь-якої  галузі, зокрема і юридичної. Концептуальною основою для 

формування змісту сучасної юридичної освіти, яка включає і вивчення 

іноземної мови, став компетентісний підхід у викладанні у вищих навчальних 

закладів. 

           Загальні та конкретні проблеми  підготовки  майбутніх  фахівців  до  

професійного  іншомовного спілкування  досліджували О. Тарнопольський,  

С. Кожушко, Т. Колбіна, Т. Труханова, В. Александрова, Л. Білобородова та 

ін.;   специфіку викладання професійної  англійської  для  юристів вивчали  

В. Шишкіна, Ю. Зелікман, Д. Демченко, Г. Полякова та інші науковці [1-5]. 

           Утім, дослідження особливостей формування професійної іншомовної 

компетентності представників правничих професій, фахової підготовки    

студентів майбутніх юристів ще має бути висвітлено в наукових розвідках. 

           Як зазначалося вище, сучасні соціально-економічні умови, пов'язані з 

розширенням суспільних та економічних зв'язків, контактів із закордонними 

партнерами, вимагають підвищення у фахівців рівня знань іноземної мови як 

засобу міжнародного професійного спілкування. У змісті юридичної освіти 

принципового значення набуває вивчення міжнародного права. Радикальна  

трансформація  міжнародних  відносин  і соціально-економічних структур, 

розширення міжнародної  співпраці в рамках європейської  глобалізації   

змінили рівень професійної  іншомовної компетентності спеціалістів, в тому 

числі і з вищою юридичною освітою.  

До випускників  українських  вищих  юридичних  навчальних закладів 

значно підвищилися вимоги щодо рівня спеціальної  іншомовної 

компетентності у зв'язку з посиленням міжнародної фахової співпраці, 



216 

 

зокрема в міжнародній  організації  кримінальної  поліції  Інтерпол та в 

інших аспектах міжнародної фахової кооперації. 

Зміст іншомовної освіти в Україні оновлюється у світлі прийнятих на 

державному рівні програм та угод, що відбивається у застосуванні на 

практиці сучасних підходів до розширення професійної іншомовної 

компетентності студентів юридичних спеціальностей. 

Як доведено дослідженнями[1, 2, 4, 5, 7], важливим чинником, що 

позначається на виборі мети навчання іноземній мові в немовному вузі, є 

специфіка особистості професіонала, якого готує дана спеціальність у виші. 

Уся професійна підготовка студентів спрямовується на створення за моделлю 

особистості фахівця, що складається з якостей, необхідних для його 

відповідності рівню професійної компетентності, і досягається впродовж 

років навчання у закладі вищої юридичної освіти. 

Навчання англійської мови становить суттєву складову сучасної 

професійної юридичної підготовки, оскільки глобалізаційні процеси в усьому 

світі примушують кожного професіонала бути в курсі сучасних досягнень та 

інформації стосовно свого фаху [6, 7]. Тому лінгвістичний компонент освіти 

відкриває для студентів можливості якісно оволодіти майбутньою 

юридичною спеціальністю, а надалі – підвищувати свій професійний рівень.  

Так, іноземна мова за професійним спрямуванням черпає свої завдання 

у сфері майбутньої професійної діяльності студентів, що і визначає мету 

навчання іноземної мови, співвідношення різних видів іншомовної 

мовленнєвої діяльності, вимоги до компетентності випускників. 

 Упровадження комунікативного  підходу  в практику викладання  

іноземних  мов дозволило сформулювати одне зі стрижневих  положень 

щодо навчання у вищому немовному навчальному закладі, яким є прагнення 

іншомовної  комунікативної,  зокрема  професійної, компетенції.  

Дослідженнями  в  даній  галузі  (Г. І. Бородіна, Д. І. Демченко, Т. В. Колбіна, 

З. І. Коннова, Т. А. Костюкова, А. Л. Морозова, В. П. Сисоєв, А. В. 

Хуторской та ін.) встановлена багатокомпонентність  цієї  компетенції  [1-3, 
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7, 8].  Висвітлюючи  її  компонентний склад,  лінгвометодисти  визначають  

як  основні  лінгвістичну,  тематичну, соціокультурну, компенсаторну та 

навчальну компетенції [1, 2].  

 Як визначають дослідники [1, 2, 4], необхідним для сформованої 

особистості фахівця юриста є власне професійна компетентність, наявність 

правових знань, навичок, засвоєних правових традицій і стереотипів 

поведінки, а також вміння застосовувати їх у практичній діяльності. 

Особливо важливим з погляду мовленнєвої комунікації є те, що робота 

правників безпосередньо пов'язана зі спілкуванням з людьми, їхньою 

поведінкою, з різними соціальними обставинами тощо.  

 Очевидно, що властивості, пов'язані із вмінням відрізняти істотне від 

несуттєвого, головне від неосновного, а також логічність мислення невід'ємні 

від навчання будувати фрази як рідною, так і іноземною мовами. 

Інтелектуальні вміння розглядати проблему з різних аспектів, 

конструктивність і прогностичний характер мислення та подібні властивості 

виховуються, зокрема й заняттями з іноземної мови. Дослідники [2] серед 

особистісних  якостей,  необхідних  для  іншомовної  професійної  

комунікації, відзначають такі компоненти, як когнітивний і  діяльнісний. До 

когнітивних відносять теоретичні  знання  про  систему  мови, практичні 

комунікативні знання, лінгвокраїнознавчі та культурологічні знання про 

країну мови, що вивчається, а також  професійні  іншомовні  знання, знання  

юридичної  термінології, кола міжнародних  документів тощо. Діяльнісний  

компонент іншомовної  професійної  комунікації розглядається як "уміння,  

форми  та  способи  реалізації іншомовних  знань  у  професійній  юридичній  

діяльності,  включаючи  й міжнародну:  предметно-конкретні,  аналітико-

синтетичні,  креативні,  проектні) компоненти, що забезпечують єдність 

комунікативної та професійної культури юриста" [2, с.7] включають  

адекватний рівень компетентності, загального розвитку і культури. Тому в 

сучасній  дійсності від юриста потрібні широта поглядів, допитливість 

розуму, гарний розвиток концентрації та стійкості уваги, високий рівень 
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розвитку короткочасної і довгочасної пам'яті, комунікативні навички, 

вербальні здатності – уміння правильно та зрозуміло висловлюватися [4].  

 Це звичайно, не остаточний перелік індивідуально-професійних 

якостей фахівця. Втім, саме ці відбиваються у лінгвістичній підготовці, до 

якої входить і навчання іноземної мови. Перераховані вище індивідуально-

професійні якості фахівця забезпечуються комплексною підготовкою, 

компонентом якої є вивчення англійської мови. 

 Можна назвати метою іншомовної підготовки майбутніх юристів 

досягнення такого рівня володіння рідною та іноземною мовою, який 

дозволятиме їм адекватно визначати свою мовленнєву поведінку за зміни 

умов міжкультурного спілкування. 

 Специфіка професійної діяльності юриста визначає комунікативну 

компетентність як найбільш значущу, оскільки професійне функціонування 

пов'язано зі спілкуванням. З цього погляду, основними педагогічними 

технологіями є технології професійно та особистісно орієнтованого навчання 

іноземної мови.  

 Праці з психолінгвістики та лінгводидактики (А. Леонтьєв, І. Зимня, Н. 

Гез, Ю. Пассов та ін.) свідчать, що основним критерієм успішного 

мовленнєвого акту є досягнення комунікативного задуму. З зього погляду, 

зміст навчання іншомовного  професійного спілкування в правничій сфері 

має включати засвоєння засобів реалізації власних комунікативних намірів 

фахівця юриста, дібраних відповідно до тих типових ситуацій визначеної 

сфери спілкування. Сучасна парадигма  освіти  розрахована  на  виконання  

завдання  виховання професіоналів високого рівня, які за визначенням мають 

стати полікультурними особистостями,  здатними  системно  оцінювати  

оточуюче  середовище,  бути гуманітарно  грамотними,  готовими  до  

міжкультурного  професійного спілкування, зокрема й засобами іноземної 

мови.  Вивчення іноземної мови у немовному  ВНЗ  з  цієї  точки  зору  

набирає  значущості,  особливо  у  сучасній глобалізованій дійсності [1-3, 6].  
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 Дослідженнями в галузі дидактики (С. М.  Василевський,  В. А.  

Сухомлинський, Е. С. Романова, А. В. Хуторской та  ін.) показано, що 

особистісний  аспект  професійної  компетенції  є провідним  чинником,  

визначальним для успіху навчально-виховної діяльності у вищому 

навчальному закладі взагалі. У цьому сенсі особливого значення набуває 

педагогічна майстерність викладача, його вміння  бути  суб'єктом  своєї  

професійної  діяльності, що створює умови для реалізації творчих 

можливостей і власне себе, як педагога, і студента як об'єкта навчання.  

 Як відзначає дослідниця Д.І. Демченко [2], аналіз  досліджень  

науковців  дозволив визначити  "поняття  "професійна іншомовна 

компетентність юриста" як професійно значущу інтегративну якість 

особистості  представника  юридичної  професії,  системно-ціннісне 

новоутворення,  що  забезпечує  декодування  іншомовної  правової  

інформації (міжнародних  правових  документів,  юридичної  термінології),  

творче використання її в практичній юридичній діяльності (у безпосередніх 

контактах з іноземними колегами) і здатність вільно  здійснювати 

міжнародну юридичну діяльність  по  розв‘язанню  професійних  проблем"[2,  

с. 7]. 

 У практиці викладання англійської мови майбутнім юристам викладач 

повинен мати на увазі визначені структурні компоненти професійної 

іншомовної компетентності юриста,  до  яких  належать  аксіологічний, 

когнітивний та діяльнісний [2, с. 8]. Описуючи специфіку кожного з названих 

складників, дослідники відносять до аксіологічного компонента мотиви, цілі, 

ціннісні орієнтації, особистісні якості, необхідні для іншомовної професійної 

комунікації [2, c. 8]. До когнітивного компонента  відносять теоретичні мовні 

і практичні комунікативні, лінгвокраїнознавчі знання та професійні 

іншомовні знання. Уміння, форми та способи реалізації іншомовних знань у 

професійній юридичній діяльності, включаючи і міжнародну (предметно-

конкретні, аналітико-синтетичні, креативні, проектні  компоненти) 

становлять діяльнісну складову [2, c. 8]. Поєднання у навчанні англійської 
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мови зазначених компонентів забезпечує єдність комунікативної та 

професійної культури юриста. 

 Процес  формування  професійної  іншомовної компетентності  

майбутніх  юристів передбачає, по-перше,  формування позитивного  

ставлення до професійної іноземної мови, забезпечення усвідомлення 

необхідності вивчення  англійської  мови  як  мови  міжнародного  

професійного  спілкування, по-друге, подолання  невпевненості  у  власних  

можливостях  досягти професійної  іншомовної  компетентності, а також 

інших психолінгвістичних проблем, пов'язаних з продуктивною 

мовленнєвою активністю засобами іноземної мови (побоювання виглядати 

некомпетентним, робити помилки в іншомовному слововживанні та вимові, 

побудуванні речень тощо).  

 Урахування такого аспекту викладання іноземної мови майбутнім 

правникам передбачає увагу з боку викладачів стосовно забезпечення 

педагогічних умов,  які  сприяють  створенню сприятливого соціально-

психологічного  клімату  в  освітньому  середовищі  в  процесі оволодіння  

студентами  іноземною  мовою, а також контроль дотримання  іншомовної  

професійної спрямованості  процесу  навчання.  

 На базі професійно спрямованого навчання безпосередньо в аудиторії 

необхідно добиватися виховання  та  організації  регулярної самостійної  

роботи студентів  юридичного  університету і перевіряти її результати, 

впроваджувати  особистісно орієнтовані діалогові, командні, ігрові 

технології в процесі формування професійної іншомовної компетентності 

студентів  майбутніх юристів. 

 Особистісно орієнтовані технології навчання англійської мови 

(діалогові, ігрові технології, круглі столи, брейн ринги тощо) можуть бути з 

успіхом застосовані в  процесі  формування  професійної  іншомовної  

компетентності. Такі методики сприяють створенню комфортних  умов  

навчання і дозволяють студентам якнайкраще розвивати власні особистісні 

дані, формуючи на фоні успіху  свідоме  ставлення  до  навчання,  навички 
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отримання з навчального матеріалу  інформації  професійного характеру,    

логічного мислення, узагальнення,  вирішення фахових завдань засобами 

іноземної мови. 

 Неодмінним складником процесу  формування  професійної  

спрямованості  особистості майбутнього юриста при навчанні застосуванню 

іноземної мови, як уже було зазначено вище, є усвідомлений  підхід  до  

виконання важливого завдання досягти адекватного рівня володіння 

англійською мовою, розуміння перспектив отримання  можливості власно  

послугуватися  нею  в процесі  вивчення  фахових  дисциплін.  

 Особливе місце в процесі сучасної професійної підготовки юриста 

належить  оволодінню  іноземною  мовою з метою подальшого її 

використання  як у  процесі  професійної  підготовки, так і в  майбутній  

професійній діяльності. 

 Навчання іноземної мови в сучасних умовах – істотна складова 

професійної підготовки, спрямованої на сприяння якісному фаховому 

зростанню спеціалістів галузі права, яка допомагає на сучасному рівні 

оволодівати майбутньою спеціальністю, забезпечувати високий рівень знань, 

які майбутній спеціаліст застосовуватиме в своїй професійній діяльності. Як 

уже було зазначено, сфера професійної діяльності визначає завдання 

навчання іноземної мови та співвідношення різних видів мовленнєвої 

діяльності. 

 Урахування того факту, що комунікативна компетентність займає в 

сучасній юридичній діяльності важливе місце, оскільки юридична професія 

пов'язана з інтенсивною мовленнєвою професійною комунікацією, зокрема й 

іншомовною, визначає одним із провідних завдань опанування іноземної 

мови у вищих немовних навчальних закладах для застосування іноземної 

мови в усіх видах мовленнєвої професійної діяльності, набуття спроможності  

іншомовної професійної комунікації. 

 Атмосфера співпраці педагога і студентів,  розуміння  професійної 

значущості англійської  мови  у  фаховій  підготовці, урахування 
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психологічних   особливостей студентів, позитивне ставлення до навчання, 

постійний акцент на результатах в оволодінні іноземною мовою, визначення  

перспектив у професійній галузі за умови володіння іноземною мовою 

сприяють ефективній підготовці. Цілеспрямоване формування професійно 

компетентної  особистості  майбутнього  фахівця юриста є метою навчання 

англійській мовою спирається на  спільну  активність  викладача  і  студента 

та враховує  психолого-педагогічні фактори, пов‘язаних із інтелектуальною 

діяльністю, творчим мисленням,  професійної  мотивацією. 

 Отже,  професійно спрямована іншомовна підготовка має великий  

особистісно-розвивальний потенціал. Найголовнішою особливістю сучасного 

викладання іноземної мови в немовному університеті можна вважати мету 

підготовки як інтеграційного цілого спрямованого на допомогу студентові 

сформувати компетентну професійну особистість та успішно  здійснювати  

свою  професійну  діяльність  в  умовах  соціальної  взаємодії  з 

представниками інших мовних соціумів, з іншом культурою та мовною 

картиною світу. Це ще раз підкреслює актуальність вивчення іноземних мов 

в глобалізованому світі. Усвідомлення необхідності володіння іноземними 

мовами підкріплюється успішною реалізацією власних професійних, 

креативних, соціокультурних проектів. Тому у викладанні англійської мови у 

юридичному університеті актуалізується прагматичний аспект, 

функціональна спрямованість, що передбачає формування іншомовних 

комунікативних компетенцій.  

 Процес вивчення іноземної мови відбувається в рамках формування  

загальної компетентності  людини,  яка становить  сукупність  ключових  

компетентностей, що визначає її як інтегровану  характеристику  особистості. 

Підготовка конкурентоспроможного юриста є одним із найважливіших 

педагогічних орієнтирів, що в нинішніх умовах євроінтеграції і глобалізації 

вимагає серйозного вивчення та застосування в процесі модернізації вищої 

освіти.      
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 Формування творчої особистості сучасного фахівця юриста є 

актуальним завданням вищої освіти і зумовлене необхідністю відповідати  

потребам світу, що глобалізується, фахівець із високим рівнем 

професіоналізму, який має іншомовну комунікативну і соціокультурну 

компетентність щодо міжкультурної комунікації із зарубіжними партнерами 

та колегами. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ 

ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ 

Приходько В.С. (Харків) 

Діалогічне мовлення є процес мовної взаємодії двох або більше 

учасників комунікації. Тому діалогічне спілкування можна розглядати як 

процес спільної мовотворчості, в якому мовна поведінка кожного з учасників 

значною мірою визначається мовною поведінкою інших партнерів. 

Як зазначали Приходько В.С. та  Шпанько Т.С. у своїй роботі [1, 41], 

проблема формування комунікативної компетентності у студентів є 

провідною в процесі підвищення їхнього рівня професіоналізму на заняттях з 

іноземної мови. Основними факторами, які ефективно впливають на 

формування комунікативної компетентності у студентів, є: професійна 

спрямованість, гуманістичний стиль спілкування, орієнтація на культуру як 

на професійну цінність. Під час занять студенти вчаться правильно 

пояснювати іноземною мовою певні явища, грамотно вирішувати поставлені 

викладачем завдання, оцінювати, прогнозувати ситуації, правильно вести 

переговорні процеси. Все це можливо завдяки діалогічному спілкуванню. 

Дамо визначення даному виду мовленнєвої діяльності як засобу і меті 

навчання іноземній мові. Діалогічне мовлення, на відміну від монологічного 

висловлювання, яке створює одна людина, неможливо заздалегідь 

спланувати. Процес формування усного діалогічного тексту протікає 

спонтанно, взагалі як реакція на думку партнера за спілкуванням. Оскільки 

мотиви, комунікативні наміри і позиції партнерів беруть участь у 

комунікації, можуть не тільки не збігатися, але й істотно відрізнятися, і 

діалогічне спілкування може розвиватися або в "унісон" або як суперечка, 

дискусія. 
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Діалогічне спілкування, з точки зору ініціативності його учасників, 

можуть бути двостороннє ініціативним (у парному діалозі) або 

багатосторонньо ініціативним (у бесіді), коли всі його учасники в рівній мірі 

беруть активну участь у ньому. Воно може бути і односторонньо 

ініціативним (він задає питання або якось реагує на репліки), як це буває у 

діалозі-розпитуванні, у діалозі-інтерв'ю. 

Інша особливість діалогічного мовлення полягає в контактності тих, 

хто спілкується, зверненності реплік. Всі ці особливості діалогічного 

спілкування обумовлює еліптичність реплік, опущення, недомовленість, які 

поновлюються жестами, мімікою, екстралінгвістичною ситуацією. Оскільки 

обмін репліками у природньому спілкуванні протікає досить швидко, то ця 

обставина припускає спонтанність мовних дій, тобто досить високий ступінь 

автоматизованості та мобілізаційної готовності мовних засобів. 

Наступною важливою психолого-педагогічною особливістю 

діалогічного мовлення є її ситуативність. Значний внесок у вирішення цієї 

проблеми внес методист С. Ф. Шатілов [2, с. 5]. Діалогічне мовлення є 

переважно ситуативним, його зміст може бути зрозуміло частіше з 

урахуванням тієї ситуації, в якій воно створюється.Як вказується в науково-

методичній літературі, ситуація спілкування переважно для процесу 

навчання може бути лінгвістичною й екстралінгвістичною. До 

екстралінгвістичних відносяться ситуації, які сприймаються візуально. 

Розглянемо лінгво-комунікативні аспекти діалогічного спілкування, які 

в даний час виступають в якості наукової основи навчання іноземних мов.  

Коммуніктівная спрямованість навчання, що випливає із становища 

комунікативної лінгвістики, орієнтує, насамперед, на такі види мовленнєвої 

діяльності, як реальне спілкування у формі діалогу у різних його 

модифікаціях: від елементарного до розгорнутого. З усіх видів мовленнєвої 

діяльності безумовним пріоритетом є усна форма в її основному оформленні 

– діалозі. Діалогічна мова має план змісту і план вираження, тобто мовні 

засоби, в яких реалізується зміст висловлювання. Як відомо, мінімальною 
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одиницею діалогу є діалогічна єдність, пара реплік, що належать різним 

співрозмовникам і утворюють органічне ціле в змістовному структурному 

відношенні. Тільки в сукупності вони представляють собою закінчене 

елементарне висловлювання. Інакше кажучи, це дві або більше суміжні 

репліки, об'єднані як семантичні та лексико-граматичні.  
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LANGUE VS. LANGAGE: ПРОБЛЕМА ОБ’ЄКТА МОВОЗНАВСТВА 

Просяник О.П. (Харків) 

Одним з ключових і фундаментальних непорозумінь, пов‘язаних з 

інтерпретацією поглядів Ф. де Соссюра загалом, і їх інтерпретацією у «Курсі 

загальної лінгвістики», зокрема, є питання базового об‘єкту мовознавства. 

Вже давно загальновизнаним став факт про те, що фінальну фразу про мову 

(langue) як основний і чи не винятковий об‘єкт лінгвістики, взятий «у собі і 

для себе», написали упорядники – Альбер Сеше або Шарль Баллі. 

Упорядники «Курсу» самі свідомо підтримували цей міф у власних працях 

(пор. «Перед лицем всіх цих проблем розумним виглядає лише один метод, 

який Ф. Соссюр коротко виклав у заключній фразі своєї праці „Cours de 

linguistique generale‖: «Лінгвістика має своїм єдиним і справжнім об'єктом 



227 

 

мову, досліджувану в собі і для себе») [вирізнення наше – О.П.] [2, с. 27]. 

Баллі, як ніхто інший, прекрасно знав, що ані уся праця „Cours de linguistique 

generale‖ не є працею Соссюра, ані, тим більше, заключна фраза не була 

«коротким викладом» методу швейцарського вченого. Більше того, 

дослідник доробку Женевської школи В.Г. Кузнєцов вважає, що автором 

відомої заключної фрази «Курсу» міг бути саме Ш. Баллі, котрий ще у 1905 

р. у одній зі своїх праць писав: «Моя мета опрацювати раціональну 

концепцію живої мови, будь-якої, що розглядається сама у собі і вивчається 

для себе» [8, с. 98]. 

Виявлення фальсифікації істотно нічого у цій інтерпретації не змінило. 

Соссюр і перед виявленням цього факту, і після нього, вважався і надалі 

вважається прихильником вивчення рафінованої, «чистої» системи мовних 

відношень. Зрештою, фраза, що стала одіозною, перестала визнаватися 

соссюрівською і, навіть, часом друкуватися як органічна складова тексту 

«Курсу». Але просте механічне вилучення однієї, хоч і занадто радикальної, 

фрази з тексту нічого не змінює, оскільки увесь текст «Курсу» пронизаний 

ідеєю, яку усі повторюють як остаточну істину: мовознавство – це наука про 

мову як систему (langue).  

Те, що у одному з розділів цілком декларативно написано про дві різні 

лінгвістики – мови й мовлення, – теж не внесло нічого якісно відмінного у 

таку інтерпретацію, оскільки жодного цілісного уявлення про мовлення (так, 

як ми зараз розуміємо цей термін) у «Курсі» немає. Більше того, як виявляє 

концептуальний аналіз, термін parole має небагато спільного з тим, що 

прийнято у сучасному мовознавстві називати мовленням.  

Натомість, якщо ми звернемося до автографічних матеріалів, і зокрема 

до чорнетки монографії „De l'essence double du langage‖, то виявиться дещо 

інша картина. Перше і основне, що відразу впадає у вічі, це послідовне 

вживання Соссюром щодо лінгвістики окреслень l'étude du langage і la 

science du langage (‗вивчення langage‘ і ‗наука про langage‘). Мало того, у 

декількох місцях він прямо заявляє, що об‘єктом мовознавства мають бути не 
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окремі мови, і не лише мова, але langage як ціле. В автографах Соссюра є 

лише одне вживання фрази science de la langue (при обговоренні можливості 

вивчення мовної системи у абстрагуванні від історії), натомість science du 

langage зустрічається дванадцять разів. Ще дев‘ять разів знаходимо фразу 

étude du langage. Термін же langue у сенсі об‘єкта лінгвістичного 

дослідження (étude d‘une langue, étude des langues) Соссюр використовував 

лише тоді, коли хотів підкреслити вивчення окремих національних мов. На 

якій підставі творці «Курсу загальної лінгвістики» зробили висновок, що 

Соссюр вважав лінгвістику наукою про мову, абсолютно незрозуміло.  

Вперше у радянському мовознавстві на міфологічність положення про 

мову як «єдиний і справжній об‘єкт» однозначно вказала Н. Слюсарєва в 

1960 р. у рецензії на книжку Р. Годеля „Les sources manuscrites du «Cours de 

linguistique generale» de F. De Saussure‖. Але навіть у ній Слюсарєва з 

посиланням на Годеля пише про розмитість і неясність поняття langage: «Але 

й у „Курсі‖, і в рукописних матеріалах зміст кожної зі сторін мовної 

діяльності розкривається не завжди достатньо послідовно. Найбільш 

невизначеним з вживаних де Соссюром трьох термінів – „мовна діяльність‖, 

„мова‖, „мовлення‖ – є перший, що часто використовується у якості синоніма 

до другого терміна. Нерідко в тексті лекцій Соссюра, у його нотатках і 

листах підкреслюється тотожність понять „мови‖ („la langue‖) і „мовної 

діяльності‖ („le langage‖): „мовна діяльність, або ж мова взагалі‖; „мова і 

мовна діяльність є одним і тим же; одне є узагальненням другого‖ („langue et 

langage ne sont qu'une même chose; l‘un est la généralisation de l'autre‖) і навіть: 

„...цю систему незалежних символів – мовну діяльність‖ („се systeme 

particulier de symboles indépendants qui est le langage‖). P. Годель відзначає, 

що саме ця нечіткість у вживанні терминів стала причиною того, що видавці 

«Курсу» ввели такі заключні слова: „Лінгвістика має своїм єдиним і 

справжнім об'єктом мову, досліджувану в собі і для себе ‖» [9, с. 

127]. 



229 

 

У 1963 р. на цю ж проблему звернула увагу й О.С. Ахманова: «Дієва 

співпраця лінгвістів з етнографами і психологами (...) доводить, що 

сучасному мовознавцю треба відкинути виділений курсивом апокрифічний 

епілог, яким редактори закінчили текст соссюрівского «Курсу». Додамо, що 

епілог цей, сприйнятий як своєрідна заповідь чи символ віри, призвів до 

серйозних спотворень у розумінні ідей «Курсу» [1, c. 46]. 

Тим не менше, теза про «єдиний й справжній об‘єкт» породила цілу 

літературу критики не лише у період між 1916 і 1957 рр. (тобто до виходу 

книжки Р. Годеля) чи у 1964-72 рр. (час виходу критичного видання «Курсу» 

Р. Енглера), але й після того, бо цей міф став стійким стереотипом і 

абсолютною істиною для багатьох мовознавців. Так, у відомій антології з 

загального мовознавства В. Звєгінцева у відомостях про Соссюра читаємо: 

«Мова виступає як „система чисто лінгвістичних відношень‖ і тільки вона 

має вивчатися мовознавцями: „лінгвістика має своїм єдиним і справжнім 

об‘єктом мову, досліджувану в собі і для себе‖» [7, с. 3]. Р. Будагов у 1975 р. 

(вже після циклу деміфологізуючих «Курс» публікацій Н. Слюсарєвої у 

«Вопросах языкознания») писав: «Ф. Соссюр закінчив свій відомий „Курс” 

такими словами: „єдиним і істинним об‘єктом лінгвістики є мова, що 

розглядається в самій собі і для себе‖ (...). Окрім того Соссюр не тільки 

сформулював цю суперечливу тезу, але й наполягав на тому, що ніяких 

інших наукових задач у лінгвістики немає і не було („єдиний і істинний 

об‘єкт лінгвістики‖)» [5, с. 6], а у 1982 р. знову повторює: «настійливі 

заклики вивчати мову „в самій собі і для себе‖ (теза, що йде від Соссюра)» 

[3, с. 127]. I це при тому, що сам же у 1978 р., пишучи у «ВЯ» рецензію на 

нове видання «Курсу», детально описує ситуацію з цією славнозвісною 

фразою і навіть дорікає видавцям, що вони її включили у нову версію 

видання [4, с. 126]. Не помічали, або не бажали помічати критичних 

публікацій стосовно «Курсу» і інші радянські вчені, чия точка зору у силу їх 

становища була істотною для мейнстріму. Таким активним критиком 

Соссюра на підставі самого «Курсу» був, наприклад, В.З. Панфілов, який у 
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тому ж 1982 р. пише: «Ф. де Соссюр намагався вирізнити мову як об`єкт 

лінгвістики, що має розглядатися дослідником в собі і для себе і повинен 

бути відділений від об`єктів інших наук» [10, с. 29]. 

Ситуація не змінилась й надалі. Мовознавці послідовно повторювали 

цю фразу саме у ролі «візитної картки» соссюрівської теорії мови: «Ф. 

де Соссюр робить умовивід, що єдиним виходом із вищезгаданих 

ускладнень є визнання мови як системи знаків (а не мовної діяльності чи 

мовлення) єдиним, науково найнадійнішим об‘єктом лінгвістики» [11, с. 

106];  «Вивчення предмету мало розкрити його іманентну сутність, що 

знаходиться ―в собі і для себе‖ (згідно з відомою формулою Соссюра) і 

незалежну як від особистості пізнаючого суб‘єкта, так і від особистості того, 

чиє ―вживання‖ предмету для потреб і в умовах його життя постачає сирий 

матеріал для концептуальної моделі» [6]. 

Аж після видання нових матеріалів, знайдених у 1996 р., ситуація 

прояснилася. Варто звернути увагу на те, що часом науковці вживають 

мисленнєвих редукцій і використовують певні слова нетермінологічно. Так 

було у тих випадках, коли Соссюр розглядав якусь іншу проблему, на тлі 

котрої структурно-функціональна відмінність мови й мовної діяльності 

могли йому видаватись неістотними. Проте там, де він розглядає сутність 

обох понять, вони розділені досить чітко. Крім того, слід взяти до уваги інші 

релевантні контексти, де вживання одного або іншого терміну було істотним.  
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ВИДИ ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ  

(МАРКЕТИНГОВИЙ ТА ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ) 

Романенко Н.Є. (Харків) 

 Люди живуть у новітньому інформаційному суспільстві. Інформація є 

всюди навколо нас. Вона може перебувати в різних видах та формах, у будь-

якому місці. Частіше за все, люди отримують інформацію за допомогою ЗМІ, 

одним із яких є реклама. Сьогодні актуальність реклами не викликає 

сумнівів, бо вона відіграє ключову роль у розвитку ринкової економіки і є її 

найважливішим елементом. 
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 Згідно ст.1 Закону України "Про рекламу", реклама – це інформація про 

особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і 

призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх 

інтерес щодо таких особи чи товару [4].  

 Однією з характерних особливостей нашого часу є масштабні зміни, 

пов'язані з розвитком Інтернет-технологій і застосуванням мережевих 

інновацій у маркетинговій діяльності підприємств. Сьогодні Інтернет 

зміцнює свої позиції в інструментарії просування та стає дедалі 

привабливішим і доступнішим носієм рекламної інформації. Низька вартість 

проведення рекламних кампаній, висока ефективність та можливість 

оперативного внесення змін є безумовною перевагою Інтернету порівняно до 

інших каналів реклами [3]. 

 На сьогодні існує чимала кількість визначень поняття «інтернет-

реклама». Так, наприклад, А. Панкрухін та Я. Воронін  дотримуються схожої 

думки, вважаючи, що Інтернет-рекламою можна назвати процес 

інформування, переконання можливого клієнта або аргументованого 

утримання споживача, шляхом поширення в мережі інформації на цільову 

аудиторію про продукт, умови і можливість його придбання. 

 А. Годін визначає інтернет-рекламу як оповіщення споживачів різними 

методами, представленими в мережі Інтернет, про діяльність підприємства, 

спрямоване на досягнення кінцевої мети – продажу товарів і послуг [1, с.71]. 

 Інтернет-реклама стоїть в особливому ряду, оскільки є принципово 

новим засобом реклами, що об‘єднує в собі ознаки і способи інших засобів 

реклами, трансформуючи їх в зручніші та мобільніші види для сприйняття 

своєю читацькою аудиторією. 

 Варто відмітити, що інтернет-реклама, як і будь-який інший вид 

реклами, має свої переваги та недоліки. 

 До переваг прийнято відносити наступне:  

 1) використання  можливостей доведення до користувача інформації  –  

текст, графіка, звук, відеозображення; 
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 2) реклама у мережі Інтернет відносно недорога в порівнянні з іншими 

видами реклами; 

 3) таргетинг, що дає можливість точного охоплення цільової  аудиторії; 

 4) інтерактивність; 

 5) можливість досить швидко визначити рівень її ефективності; 

 6) істотне розширення ринків збуту, аж до виходу на світовий ринок; 

 7) надання максимуму необхідної інформації щодо об‘єкту реклами; 

 8) можливість функціонувати 24 години на добу, 7 днів в тиждень; 

 9) оперативність, яка дає можливість внести зміни до рекламної 

кампанії або зовсім її зупинити у будь-який момент часу. 

 Дані переваги роблять інтернет-рекламу  значно ефективнішою в 

порівнянні із традиційними засобами реклами. 

 Поряд з перевагами  інтернет-реклами  варто виділити й вагомі 

недоліки [5]: 

 1) Обмежені можливості подачі реклами.  Значна кількість 

користувачів досі отримує доступ в Інтернет за допомогою 

низькошвидкісних модемів, що обмежує  можливості передачі відеореклами.  

 2) Лише обмежений відсоток населення має доступ в Інтернет на роботі 

чи вдома. Мережа розширюється досить швидко, проте ще не скоро до неї 

отримають доступ всі верстви населення. Це стає значною перешкодою для 

рекламодавців. 

 3) До вагомих недоліків також відносять величезний обсяг  додаткової 

інформації ("шуму").  Відомі пошукові системи можуть розшукати величезну 

кількість  web-сайтів будь-якої тематики, що знижує популярність конкретної 

сторінки. 

 Проте, незважаючи на вказані недоліки, можливості використання 

інтернет-реклами є надзвичайно перспективними в умовах динамічного 

ринкового середовища, що передбачає орієнтацію виробника на певний 

сегмент споживачів. 
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 Існує кілька основних видів реклами в Інтернеті, які відрізняються між 

собою схемою взаємодії сторін, складністю налаштування і ведення кампанії, 

плейсментом та іншими особливостями. Розуміння їх суті, переваг і недоліків 

дозволить рекламодавцям уникнути ризику і зрозуміти, який варіант  

однозначно підходить, а який – ні. До основних видів інтернет-реклами 

відносять наступні [6]: 

 1) Контекстна реклама. Контекстна реклама – це вид розміщення 

Інтернет-реклами на основі принципу відповідності змісту рекламного 

матеріалу контексту (змісту) Інтернет-сторінки, на якій розміщується даний 

матеріал.  

 2) Ремаркетинг. Ремаркетинг (він же ретаргетінг) – вид реклами, яка 

відображається тільки для аудиторії, яка раніше відвідувала ваш сайт. 

Однією з переваг даного виду реклами є можливість гнучкого націлювання, 

заснованого на поведінці користувача на сайті. В якості основного правила 

показу реклами використовуються аркуші ремаркетингу. Ці листи 

формуються за певними критеріями. 

 3) Пошукове просування.  Search Engine Optimization, або пошукова 

оптимізація, – під такою загальною назвою розуміють комплекс заходів, які 

вживаються фахівцями відповідного профілю з метою збільшення видимості 

сайту в пошукових системах за цільовими для бізнесу ключовими словами 

для забезпечення зростання трафіку (відвідуваності) [6]. 

 Результат досягається за рахунок виведення сайту на перші місця 

(ТОП-10) пошуковиків за запитамами. Набираючи цільовий запит в 

пошуковій системі, користувач зацікавлений в конкретному товарі, послузі 

або отриманні додаткової інформації. Він сприймає результати пошукової 

видачі не як рекламу, а як експертну пораду і, переходячи за посиланням на 

запропонований сайт, готовий до здійснення активних дій: заповнити форму 

замовлення, направити лист або зробити телефонний дзвінок. 

 SEO, як комплексний інструмент залучення покупців, за 

результативністю багаторазово перевершує методи друкованої, телевізійної 
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або радіореклами, оскільки забезпечує максимально точне попадання в 

цільову аудиторію і має найменшу вартість контакту з потенційним клієнтом. 

 4) Медійна реклама (банерна). Це один із перших видів інтернет-

реклами, який з‘явився ще на зорі становлення Всесвітньої мережі. Суть 

медійної реклами полягає в розміщенні банерів на сторонніх сайтах, при 

кліці на які користувачі переходять на спеціальну цільову сторінку на сайті 

рекламодавця. Такий трафік легко відстежувати за допомогою сервісів веб-

аналітики [2].  

 5) Реклама в соціальних мережах. Таргетована реклама в соціальних 

мережах зараз на піці своєї популярності. Окрім неї, широко відомий так 

званий SMM – маркетинг у соціальних медіа, суть якого полягає у 

формуванні та розвитку спільнот навколо сторінки бренду в певній 

соціальній мережі. Різниця між таргетованою рекламою і SMM-

просуванням в тому, що в першому випадку рекламодавець фактично 

сплачує за кліки, а другий варіант передбачає саме роботу зі спільнотою і 

розвиток сторінки бренду. Причому маркетинг у соціальних медіа може бути 

комплексним і передбачати зокрема і використання рекламних оголошень 

[6].  

 6) Тізерна реклама. Це своєрідний мікс із медійної і контекстної 

реклами, який має низку особливостей, що і дозволяють винести їх в окрему 

групу. Тізер – це рекламне оголошення, яке складається з заголовка, 

невеликого тексту, який характеризує рекламований продукт і його фото. 

Зазвичай використовується яскравий заголовок, текст, який інтригує, і фото, 

яке привертає увагу. У результаті дії CTR-тізерів може в декілька разів 

підвищуватися аналогічний показник контекстної реклами на сайтах 

партнерів мережі. 

 7) CPA-реклама. CPA (Cost Per Action — ціна за дію) — це реклама з 

оплатою за результат. Рекламодавець оплачує не покази та кліки, а цільові дії 

відвідувачів на своєму сайті. Рекламна модель CPA призначена для 

комерційних проектів, що реалізують товари/послуги через інтернет. Ще 
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один формат, де буде доречна така схема просування, — попереднє 

ознайомлення потенційного покупця з товаром/послугою на стадії прийняття 

рішення про покупку.  

Успіх інтернет-реклами залежить не тільки від вибору певного її виду, 

але і  визначається за її змістом. Навіть окрема літера чи крапка працюють на 

ефективність продажу того чи іншого товару, послуги. Важливу роль 

відіграють заголовок, текст. Наприклад, проста зміна заголовку значно 

підвищує ефективність Інтернет-реклами. Тому цілком зрозуміло, що мовна 

своєрідність цієї сфери представляє інтерес для лінгвістів, а її безсумнівний 

вплив на сучасну мову дає широке поле для наукових розвідок. 
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CRITICAL READING AS A PART OF ANALYTICAL AND SYNTHETIC 
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Valentyna Simonok (Kharkiv) 

Academic reading should not be seen as a passive activity, but an active 

process that leads to the development of learning. Reading for learning requires a 
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conscious effort to make links, understand opinions, research and apply what you 

learn to your studies.  

As a part of analytical and synthetic processing of scientific information 

critical reading is an analytic activity. The reader rereads a text to identify patterns 

of elements – information, values, assumptions, and language usage throughout the 

discussion. These elements are tied together in an interpretation, an assertion of an 

underlying meaning of the text as a whole. 

Critical thinking is an extension to critical reading and involves bringing 

outside knowledge and values to bear to evaluate the presentation and decide what 

to ultimately accept as true. 

   Critical reading means engaging in what you read by asking yourself 

questions such as, ‗what is the author trying to say?‘ or ‗what is the main argument 

being presented?‘ Critical reading involves presenting a reasoned argument that 

evaluates and analyses what you have read.  Being critical, therefore – in an 

academic sense – means advancing your understanding, not dismissing and 

therefore closing off learning. To read critically is to exercise your judgement 

about what you are reading – that is, not taking anything you read at face 

value. Critical reading goes further than just being satisfied with what a text says, it 

also involves reflecting on what the text describes, and analysing what the text 

actually means, in the context of your studies. 

As a critical reader students should reflect on: 

What the text says:  after critically reading a piece you should be able to take 

notes, summarise and write abstracts paraphrasing – in your own words – the key 

points. 

What the text describes: you should be confident that you have understood 

the text sufficiently to be able to use your own examples and compare and contrast 

with other writing on the subject in hand. 

Interpretation of the text: this means that you should be able to fully analyse 

the text and state a meaning for the text as a whole. 
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Critical reading means being able to reflect on what a text says, what it describes 

and what it means by scrutinising the style and structure of the writing, the 

language used as well as the content. 

When you are studying reading should been seen as an ‗active‘ exercise, in 

other words you engage with your reading to maximise your learning.  One of the 

most effective ways of actively engaging with your reading is to make notes as you 

go along – linking points, pulling out key snippets of information etc.  By writing 

notes, in your own words, you will be forced to think about the ideas that are 

presented in the text and how you can explain them coherently.  The process of 

note-taking will, therefore, help you retain, analyse and ultimately remember and 

learn what you have read. 

It is important to understand that effective note-taking means writing notes 

on what you have read in your own words.  Copying what others have said is not 

note-taking and is only appropriate when you want to directly quote an author.  It 

can be tempting, especially if your reading material is online, to copy and paste 

straight into a document.  If you do this then you are unlikely to learn what you 

have read, as copying is not engaging with the text.  Also, and especially if you are 

a student, copied text that ends up in an assignment is plagiarism – a serious 

academic offence. 
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Питання формування і розвитку суб‘єктних властивостей, суб‘єктної 

позиції особистості під час навчання у вищому навчальному закладі 

набувають актуальності в сучасних швидко змінюваних умовах. Водночас, 

спостерігається недостатність науково-методичного забезпечення цього 

процесу у вищій школі. Під час наукового пошуку стимулювання у студентів 

позитивно-активної мотивації до формування й розвитку суб‘єктної позиції, а 

також до самовияву й самореалізації в різних видах діяльності та спілкуванні 

було теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено як одну з 

педагогічних умов формування суб‘єктної позиції студентів вищих технічних 

навчальних закладів у позааудиторній діяльності [3, с. 106-111].  Важливу 

роль в експериментальній роботі мали різноманітні заходи у позааудиторній 

діяльності на базі іноземної мови. 

         Чимало вчених (Л. Божович, Л. Виготський, О. Леонтьєв, А. Маркова, 

К. Платонов, С. Рубінштейн, Л. Якобсон та інші) уважають, що саме 

мотивація як система взаємопов‘язаних між собою потреб, мотивів, цілей, 

цінностей, інтересів зумовлює поведінку й діяльність людини. Так, у 

педагогічній довідковій літературі зазначено, що мотивація є сукупністю 

стійких мотивів, спонукань, що визначають зміст, спрямованість і характер 

діяльності особистості, її поведінки [1, с. 89]. Відомо, що мотивацію 

неможливо нав'язати студентам, тому акцент потрібно робити на внутрішню 

мотивацію, тобто на ті рушійні сили, які зможуть привести до формування 

суб‘єктної позиції студентів. Вважаємо важливим, щоб мотивація студентів 

до формування й розвитку власної суб‘єктної позиції, а також до самовияву й 

самореалізації в різних видах діяльності та спілкуванні була позитивно-

активною, оскільки позитивна мотивація – це прагнення домогтися успіху у 

своїй діяльності і вона передбачає прояв свідомої активності. За такої 

мотивації дії студента спрямовані на досягнення конструктивних, 

позитивних результатів. Тож через цілеспрямовані зміни в мотиваційній 

сфері можна ефективно впливати на успішність процесу формування 
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суб‘єктної позиції студентів, активізувати їхню участь у позааудиторній 

діяльності, зокрема на базі іноземної мови.  

Водночас, як доведено в дослідженнях учених (А. Алексюк, 

Ю. Бабанський, В. Буряк, Г. Костюк, Ю. Кулюткін, І. Лернер, В. Лозова, 

А. Маркова, П. Якобсон та інші) потреби, мотиви, інтереси, ціннісні 

орієнтації, зазвичай, не виникають самі по собі. Отже посилення мотивації 

студентів потребує педагогічного стимулювання, яке позитивно впливає на 

формування будь-якої якості особистості, й через зовнішнє спонукання 

відбувається переорієнтування мотиваційно-ціннісної сфери людини.  

           Педагогічне стимулювання визначається як процес активізації 

особистісних внутрішніх рушійних сил людини за допомогою зовнішніх, 

відособлених засобів спонукання, ефективність дії яких залежить від 

суспільної та індивідуальної значущості діяльності, що стимулюється [2, с. 

86]. Згідно думки З. Равкіна, специфіка педагогічного стимулювання 

виявляється в особливостях керівництва цим процесом, який повинен 

будуватися на гармонійному поєднанні навіювання, переконання, пояснення 

та створенні таких умов, при яких ці елементи все більше поступалися б 

взаємодії зовнішніх і внутрішніх спонукальних чинників [2, с. 86]. 

          Стимулювання студентів до формування й розвитку суб‘єктної позиції, 

а також до самовияву й самореалізації полягає в організації такої 

позааудиторної діяльності з іноземної мови, яка пробуджує в них бажання 

віднайти, особисто відчути, виявити свої сутнісні сили, свій потенціал 

самоствердження, самореалізації в різних сферах життєдіяльності за 

допомогою різних стимулів.  

           Стимулюванню позитивно-активної мотивації студентів до 

формування, розвитку і вияву суб‘єктної позиції сприяло проведення 

інтерактивних міні-лекцій та бесід («My dreams, my goals, my actions», «To 

get or to be given?», «How to get the things І desire?» та ін.), диспутів («If 

everyone has to be a leader?», «Іs an active person active everywhere?», «What is 

the position of a modern engineer?», «Who is responsible for the quality of 
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education?»), вирішення складних та конфліктних життєвих й освітніх 

ситуацій. Також студенти готували розповіді-презентації іноземними мовами 

про відомих людей (Ярослав Мудрий, Тарас Шевченко), видатних інженерів, 

винахідників (Карл Бенц, Соітіро Хонда, Генрі Форд, Ігор Сікорський та ін.), 

чиї вчинки, історії життя, успіху або невдачі слугують ілюстрацією 

суб‘єктної позиції особистості.  

           Забезпеченню осмислення й усвідомлення впливу різних чинників на 

формування особистості, її позиції, відображення позиції особистості у 

поведінці й діяльності сприяла участь студентів у конкурсах студентських 

науково-дослідних робіт іноземними мовами. Теми конкурсу були 

дискусійними і стимулювали майбутніх фахівців до роздумів, пошуку своєї 

точки зору і аргументів на її користь. За рахунок вибору теми для конкурсу 

ми впливали на мотиваційно-ціннісну сферу студентів і спонукали їх до 

роздумів, до критичного осмислення питань щодо цінності особистості, 

вагомості певних особистісних якостей, певних вчинків людини, їхнього 

впливу різні сторони життя (конкурс на тему «Personalіties іn Hіstory of 

Ukraine: Heroes And Antіheroes»); питань щодо впливу оточення, засобів 

масової інформації на становлення і розвиток особистості (конкурс на тему 

«Mass Culture: Personality‘s Destructіon or Creation»); питань стосовно 

майбутньої професійної діяльності, можливостей власної самореалізації і 

саморозвитку у своїй професії, сучасних вимог до інженера (конкурс на тему 

«My Professіon іn the 21
st
 Century»). Участь у таких заходах дозволяла 

студентам краще зрозуміти себе, свої ставлення й уподобання, тобто сприяла 

їх рефлексії, самопізнанню.  

           Стимулюванню розвитку процесів самопізнання, саморозуміння, 

усвідомлення своїх психологічних особливостей, власної Я-концепції, 

вибудови адекватної самооцінки, удосконаленню умінь оцінки й аналізу 

власного Я, власної поведінки сприяло залучення студентів до виконання 

різноманітних рефлексивних вправ, зокрема – «Real-me and Іdeal-me», 

«Qualіtіes», «Who? What? How?».  
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           Формуванню потреби студентів у самовияві й самореалізації в різних 

видах діяльності на матеріалі іноземної мови та спілкуванні сприяли 

різноманітні заходи-заохочення: оголошення подяк, нагородження 

грамотами, подарунками; виявлення та підтримка ініціативних студентів і 

студентів-лідерів; відображення результатів позааудиторної діяльності на 

інформаційних дошках на факультетах; створення можливостей для вияву 

самостійності, ініціативності, креативності студентів. 

            Позитивний вплив стимулювання у студентів позитивно-активної 

мотивації до формування й розвитку суб‘єктної позиції, а також до 

самовияву й самореалізації в різних видах діяльності та спілкуванні як 

педагогічної умови формування суб‘єктної позиції студентів вищих 

технічних навчальних закладів у позааудиторній діяльності, і відповідно, 

його методичного забезпечення підтвердили результати експериментальної 

роботи. Так, за таким показником як ставлення студентів до формування й 

розвитку суб‘єктної позиції кількість студентів з позитивно-активним 

ставленням, що виявляється у стійкому інтересі до природи самості, 

прагненні до самовияву, самореалізації в різних видах діяльності і 

спілкуванні, в експериментальних групах збільшилась на 22,2 %, а в 

контрольних – лише на 1,3 %. Перспективами подальших досліджень є 

урізноманітнення форм і методів позааудиторної діяльності на базі іноземної 

мови з метою розвитку суб‘єктної позиції студентів вищих навчальних 

закладів різного профілю.  
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОРАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ 

ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Созикіна Г.С., Саєнко Н.В. (Харків) 

Сьогодні рівень освіченості і соціалізації молодої людини намагаються 

визначити сформованістю в неї набору певних компетентностей, таких, як 

політична, економічна, екологічна, правова, комп‘ютерна, комунікативна 

тощо. Але людина зі всіма цими компетентностями ще не людина, якщо не 

сформовані її головні якості – духовність та моральність. Крім того, сучасні 

роботодавці приділяють особливу увагу особистісним якостям кандидатів на 

посаду, їхній порядності та відповідальності. Тому багато хто з філософів 

вважає, що саме духовність стане провідною цінністю наступного сторіччя 

на противагу гіпертехнологізації суспільства. 

Духовному життю людини та її моральності присвячено багато праць 

вітчизняних та зарубіжних дослідників (М. Бахтін, М. Бердяєв, І. Бех, Б. 

Братусь, Л. Виготський, В. Вернадський, В. Зінченко, І. Зязюн, О. Леонтьєв, 

Р. Мей, А. Мілтс, А. Маслоу, К. Роджерс, С. Рубінштейн, Г. Сковорода, В. 

Соловйов, С. Франк, П. Юркевич та інші). Проте пошук нових ефективних 

шляхів розвитку духовного потенціалу учнівської молоді завжди 

залишається завданням стратегічної важливості. 

Перш за все, духовний розвиток пов‘язаний з моральним вихованням, 

результатом якого є виконання норм моральної поведінки, засвоєння основ 

категоричного імперативу, згідно з яким людина повинна ставитися до інших 

так, як хоче, щоб вони ставилися до неї, а питання, що порушував ще Сократ: 

«Чи можна навчити чеснотам?», як і раніше, залишається гострим питанням у 

філософії освіти. Навчання моралі – це той компонент освіти, цілі та методи 

якого чи не найважче визначити. Можна знати, що є добро та справедливість, 
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але не жити за їх законами, і тільки освіта та виховання можуть забезпечити 

моральне зростання молодої людини, адже доброчинними не народжуються, 

ними стають.  

М. Ліпман задається питанням, яке етичне виховання отримали люди, 

які пізніше катували своїх побратимів, і чому це виховання не спрацювало. 

Автор висуває гіпотезу, що вони, ймовірно, отримали етичну освіту у вигляді 

ідеологічної обробки та навіяння традиційних або релігійних переконань, від 

яких вони згодом відмовилися [6]. Це означає, що просто інструктування у 

моралі не є достатнім, щоб розвивати чесноти. Слід пам'ятати, що зайвий 

вербалізм у вихованні, невміле повторення навіть благородних ідей може 

породити ще не у цілком морально зрілого юнака нігілістичне ставлення до 

них.  

Видатний філософ М. Бубер розповідає історію про те, як він зробив 

«фатальну помилку давати настанови з етики», представляючи етику як набір 

формальних правил і принципів. Бубер виявив, що дуже мала частина такого 

роду освіти «перетворюється у субстанцію, що формує характер». Він згадує: 

«Я намагаюся пояснити своїм учням, що заздрість є нікчемною, і відразу ж 

відчув потайний опір тих, хто бідніший, ніж їхні товариші. Я намагаюся 

пояснити, що це зле залякувати слабких, і відразу побачив стриману 

посмішку на губах сильних. Я намагаюся пояснити, що неправда руйнує 

життя, і побачив, щось страшне відбувається: найгірший брехун класу пише 

блискуче есе про руйнівну силу брехні» [4]. 

В. Андрєєв також звертає увагу на те, що в процесі морального 

виховання недостатньо знання моральних принципів і правил. «Треба 

виховувати в наших учнях глибоке бажання і потребу їх неодмінного 

виконання в будь-яких ситуаціях, особливо в ситуаціях морального вибору» 

[1]. 

У процесі засвоєння моралі найбільш важливим завданням є 

перетворення соціальних цінностей в особистісні, такі, що визначають 

поведінку індивіда. Моральна людина характеризується глибоким 
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усвідомленням етичних принципів і норм як принципів і норм своєї власної 

поведінки, коли людина діє не через безпосередні зовнішні ефекти, а через її 

власні погляди і моральні принципи. 

Більшість дослідників вказує на єдність моральних знань, позитивних 

емоцій та практичної поведінки у процесі формування моральності. Такі 

вчені, як Дж. Аверилл, А. Беррон, Л. Блум, Л. Дорфман, С. Маслов та інші 

стверджують, що емоційна реакція передує когнітивній. Елементарні емоції 

(суб'єктивні прояви органічних станів) змінюються мало; щодо вищих емоцій 

(афектів, і тим більше почуттів), людину цілком можна навчати [2]. Вищі 

емоції є джерелом ініціативної поведінки. Саме вони пов'язані, на наш 

погляд, з проявом активної життєвої позиції людини, тобто недостатньо 

просто відчувати жалість, біль, співчуття, несправедливість, образу – 

набагато важливіше вміти не боятися відстоювати свою моральну позицію, 

не просто співчувати, а й намагатися допомагати тим, хто потребує 

допомоги. 

Наголошуємо на необхідності багаторазового повторювання ситуацій 

позитивної емоційної дії на студентів, у результаті якої формуються 

емоційно-вольові якості. Тільки коли будь-яка якість як цінність 

багаторазово емоційно сприймається суб'єктом, вона поступово стає об'єктом 

його емоційного ставлення, а потім і наполегливою потребою боротися за її 

ствердження. 

Духовні й моральні цінності особистості стають її внутрішнім 

надбанням за допомогою спеціальних педагогічних механізмів, спрямованих 

на перетворення знань та досвіду у внутрішню силу.  

Для забезпечення морального розвитку студентів під час занять з 

іноземної мови доцільно використовувати так званий метод навчально-

виховних метаморфоз, який доводить, що у свідомості й уже дорослої 

людини можуть відбуватися корінні зміни. Цей метод реалізується через 

філософський діалог, тобто, запрошення студентів ставити питання і 

знаходити для себе причини вибору конкретного рішення або протилежного 
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ньому. Ціннісна рефлексія здійснюється через чітко визначені питання, які 

спонукають студентів задуматися про важливість цінностей для себе. 

Тренування передбачає практику в класі для прийняття модифікованих 

моделей поведінки в різних ситуативних контекстах. А викладач, будучи 

авторитетною фігурою, не є авторитарним, він залишається хранителем 

неупередженості [6]. 

До особливого типу педагогічних метаморфоз відносяться педагогічні 

дилеми, що спрямовані на виховання та розвиток певних якостей вихованців і 

потребують їхньої активної рефлексивної діяльності. Етичні дилеми 

ефективно вирішуються шляхом компромісу, згладжування суперечностей і 

досягнення розумного балансу інтересів, шляхом переконання, апелюючи до 

совісті, розуму, здорового глузду. 

М. Яновська розглядає роботу з дилемами як спеціально організовані 

вправи, що вимагають обґрунтованих мотивувань. Автор вважає, що дилема 

повинна вводитися в контекст конкретної теми і при її обговоренні важливо 

акцентувати увагу студентів на етичних обґрунтуваннях вибору [3]. Приклад 

дилеми: 

Ціна обіцянки 

Друг довірився вам, що він скоїв якийсь злочин, і ви обіцяєте нікому не 

казати. Виявивши, що невинна людина була звинувачена у злочині, ви 

прохаєте друга зізнатися. Він відмовляється і нагадує вам про вашу обіцянку. 

Що вам слід зробити? Загалом, під якими умовами обіцянки можуть бути 

порушені? 

Ще один метод, який може бути використаний для досягнення цілей 

етичної освіти, є театральний форум (А. Боал) як засіб навчання людей 

змінювати своє становище. Театральний форум може бути використаний під 

час драматизації різних ситуацій іноземною мовою. У цьому процесі актори 

або глядачі можуть зупинити виступ, часто коротку сценку, в якій персонаж 

у деякому роді пригнічується. Публіка може запропонувати акторам на сцені 

різні дії для спроби змінити результат того, що вони бачили. Це дозволяє 
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учасникам спробувати різні варіанти розв‘язання ситуацій, які можуть бути 

застосовні в їх повсякденному житті. Темою гри можуть бути наркотики, 

агресія, знущання, невірність тощо [5]. 

Запропоновані методи здійснюють педагогічну корекцію соціальної 

поведінки молодої людини, сприяють розвитку позитивних міжособистісних 

стосунків, соціальних умінь і навичок поведінки, моральних якостей 

особистості, знімають напругу, сприяють встановленню взаєморозуміння, 

довіри, навчають вирішувати конфліктні ситуації. Усього цього можна 

досягти з використанням цікавого матеріалу, що допомагає вирішувати 

довічні проблеми. 

Література 

1.Андреев В.И. Педагогическая этика: спецкурс для нравственного 

саморазвития / В.И. Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 

2002. – 272 c. 2. Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений / Немов Р.С. – В 3-х кн. – М.: 

Просвещение, 1995. – Кн. 1. – 576 с. 3. Яновская М.Г. Эмоциональные 

аспекты нравственного воспитания: Кн. для учителя / М.Г. Яновская. – М.: 

Просвещение, 1986. – 160 c. 4. Buber M. Between Man and Man / M. Buber. – 

New York: Macmillan Pub. Co., Inc., 1978. – 105 p. 5. Fridrichova P. Strategy and 

Methodology of Ethical Education in Slovak Republic / P. Fridrichova // Social 

and Behavioral Sciences 106 (2013) 2444–2449. 6. Lipman M. Philosophy in the 

Classroom / Lipman M., Sharp A., Oscanyan F. – Philadelphia: Temple University 

Press, 1980.– 100 p. 

 

ВАЖЛИВІСТЬ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  

ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Сорокіна Ю. М. (Харків) 

  Про те, що між викладанням іноземних мов і міжкультурною 

комунікацією є єдиний, взаємодоповнюючий зв'язок не варто говорити довго 

й докладно. Це і так очевидно. Кожен урок іноземної мови, де б він не 
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проходив, в школі або ж у стінах ВНЗ - це практичне зіткнення з іншою 

культурою, перш за все через її основний носій - мова. Кожне іноземне слово 

відображає іноземну культуру, за кожним словом стоїть суб'єктивне, 

обумовлене лише даною мовною культурою, своєрідне враження про 

навколишній світ.  

  Іноземні мови в Україні, і їх викладання сьогодні дуже популярне, 

адже виникає нагальна потреба використання подібних знань у 

повсякденному житті. Це, безумовно, впливає й на методи викладання. 

Методи, що використовувалися раніше тепер втратили свою практичну 

значимість і вимагають кардинального оновлення та модернізації. Зростання 

попиту на викладання іноземних мов, диктує в свою чергу і свої умови. 

Тепер, нікого не цікавлять граматичні правила, а тим більше, сама історія і 

теорія мови. Сучасні умови життя вимагають від вивчення іноземної мови, 

перш за все функціональності. Тепер мову хочуть не знати, а 

використовувати як засіб реального спілкування з носіями інших культур.  

  У зв'язку з цим потрібно кардинально змінювати погляд на викладання 

іноземної мови з урахуванням більшої уваги і ухилу на лінгвістику і 

міжкультурну комунікацію.  

 Основне завдання викладання іноземних мов у сучасній Україні - це 

навчання функціональної стороні іноземної мови і більше практичне його 

застосування. Вирішення цього прагматичного завдання можливе тільки за 

однієї умови - що буде створена міцна фундаментальна теоретична база. Для 

її створення необхідно, перш за все: 1) докласти результати теоретичної праці 

з філології до практики викладання іноземних мов; 2) теоретично осмислити 

та узагальнити величезний практичний досвід викладачів іноземних мов.  

  При традиційному підході до вивчення іноземних мов, головна 

методика викладання полягала у читанні текстів іноземною мовою. І це 

стосувалося не тільки шкільного рівня освіти, а й вищого, вузівського.  

Тематика побутового спілкування була представлена тими ж самими 

текстами, тільки що стосуються предметів повсякденного спілкування, 
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однак, мало хто з подібних фахівців, начитавшись подібних текстів, міг 

адекватно повести себе в реальній ситуації, яка зажадала б застосування 

знань практичної іноземної мови, а не її масштабної літературної сторони. 

Саме тоді з'явилися адаптовані тексти, які могли весь зміст шекспірівських 

трагедій вмістити на 20 сторінках. 

  Таким чином, з чотирьох навичок володіння мовою, серед яких ми 

маємо на увазі читання, говоріння, письмо та розуміння на слух, в 

практичному плані реалізовувалася найпасивніша форма - читання. Подібне 

пасивне викладання іноземної мови на основі письмових текстів зводилося 

лише до того, щоб розуміти, а не створювати власний лінгвістичний досвід.  

  Сучасне тісне культурне спілкування повернуло методику викладання 

іноземних мов на круги своя. Тепер, викладачі прагнуть навчити практично 

та використовувати наявний у запасі лінгвістичний матеріал.  

  Зараз на базі вищої освіти викладання іноземної мови сприймається 

саме як засіб повсякденного спілкування з носіями іншої культури. 

Завданням вищої освіти - є формування широко освіченої людини, яка має у 

своєму арсеналі фундаментальну підготовку не тільки по вузьких 

спеціалізації, а й у широкому плані, наприклад, як вивчення іноземної мови 

без орієнтирів на обрану професію, тобто технічні фахівці повинні володіти 

не тільки і не стільки технічною англійською, або іншою іноземною мовою, а 

й вміти його застосовувати, перш за все, з подібними ж фахівцями, тільки 

говорять на іншою іноземною мовою.  

  Максимальний розвиток комунікативних здібностей - це основне, 

перспективне, але дуже нелегке завдання, яке стоїть перед викладачами 

іноземних мов. Для його вирішення необхідно освоїти і нові методи 

викладання, спрямовані на розвиток усіх чотирьох видів володіння мовою, і 

принципово нові навчальні матеріали, за допомогою яких можна навчити 

людей спілкуватися. При цьому, зрозуміло, що було б неправильно кинутися 

від однієї крайності в іншу і відмовитися від усіх старих методик: треба 
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дбайливо відібрати все найкраще, корисне, що пройшло перевірку практикою 

викладання.  

  Головна відповідь на питання про рішення актуального завдання 

навчання іноземних мов як засобу комунікації між представниками різних 

народів і культур полягає в тому, що мови повинні вивчатися в нерозривній 

єдності зі світом і культурою народів, що говорять на цих мовах.  

  До основних компонентів подібної іноземної культури можна віднести 

наступні елементи, що несуть на собі національно - специфічне забарвлення: 

традиції, а також обряди, які можна сприймати як традиції; традиційно - 

побутову культуру; повсякденну поведінку; національні картини світу, які 

відображають специфіку сприйняття навколишнього світу; художню 

культуру, яку можна також віднести до елементів етнографії та етнології.  

  Як вже говорилося вище, значення слів і граматичних правил зовсім 

недостатньо для того, щоб вважати, що ти володієш мовою. Необхідно 

якомога глибше дізнатися саму культуру, що вивчається. Іншими словами, 

можна сказати, що теоретичні знання мови повинні доповнюватися 

практичними вміннями того, коли сказати, що сказати, кому і при кому, як 

можна використовувати значення даного слова в конкретному контексті. 

Саме тому все більша увага приділяється вивченню самого світу мови, тобто 

вивчення тієї країни, в якій говорять іноземною мовою. Даний напрямок 

отримав найменування «лінгвокраїнознавство». Лінгвокраїнознавство - це 

дидактичний аналог соціолінгвістики, що розвиває ідею про необхідність 

злиття навчання іноземної мови як сукупності форм вираження з вивченням 

загального і культурного життя носіїв мови. 

  Лінгвокраїнознавство як навчальна дисципліна безпосередньо 

пов'язана з методикою викладання іноземних мов. Але тільки на відміну від 

методики викладання, орієнтованої на теоретичні знання іноземної мови, 

більше пов'язані з граматичною побудовою письмового тексту, 

лінгвокраїнознавство орієнтується на вивчення позамовних чинників, тобто 
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на вивчення соціальних структур і одиниць, які лежать в основі будь-якої 

національної культури.  

  Труднощі виникають в основному при навчанні активним методам 

засвоєння мови - тобто навчання письму та говорінню. При цьому виникають 

основні труднощі при двох причинах в зіткненні з міжкультурної 

комунікацією.  

1) Лексико-фразеологічна сполучуваність слів. Кожне слово кожної мови має 

свій, властивий тільки даній мови резерв сполучуваності. Іншими словами, 

він «дружить» і поєднується з одними словами і «не дружить» і, відповідно, 

не узгоджується з іншими. Чому перемогу можна лише здобути, а поразку – 

потерпіти, чому роль українською можна грати, значення - мати, а висновки, 

компліменти - робити. Чому англійське дієслово to pay, що означає 'платити' 

треба поєднувати з такими непоєднуваними, з точки зору української мови, 

словом, як attention увага. Чому українські поєднання міцний чай, сильний 

дощ англійською звучать як «сильний чай» (strong tea), «важкий дощ» (heavy 

rain). 2) Кілька значень іноземного слова. Двомовні словники підтверджують 

це явище.  Переклад слів за допомогою словника, який дає «еквіваленти» їх 

значень в іншій мові, провокуючи учнів їх на вживання іноземних слів: a 

ration book - картки,      to do the books - вести рахунки. Та ж ситуація - коли 

переклад окремого слова не збігається з перекладами цього слова в 

словосполученнях - може бути проілюстрована прикладами з українсько-

англійського словника: записка - note, ділова записка - memorandum, 

доповідна записка - report, любовна записка - love letter, закритий - closed, 

закрите засідання - private meeting, закрите голосування - secret ballot, закрите 

приміщення -indoors. 

  Тобто, проблема міжкультурної комунікації у навчанні іноземних мов 

існувала давно, проте до її тісній вивчення лінгвісти підійшли зовсім 

недавно, і ця проблема стала розглядатися з нової позиції 

лінгвокраїнознавства, що дозволяє посилити вплив міжкультурної 

комунікації на учнів для більш практичного освоєння іноземної мови. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ 

ОСОБИСТОСТІ ПСИХОЛОГА-ПРАВООХОРОНЦЯ В КОНТЕКСТІ 

ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Супрун Д.М. (Київ) 

Новий підхід до професійної підготовки майбутніх кадрів спрямований 

на подолання невідповідності знань студентів запитам особистості, 

суспільним потребам та світовим стандартам. Основним критерієм роботи 

вищого закладу освіти є рівень підготовленості випускників, раціональне 

поєднання їх теоретичних знань з умінням застосовувати їх на практиці. 

Соціально-економічні та політичні реалії сучасного світу, 

трансформаційні процеси у вітчизняній системі освіти, вимоги до сучасного 

фахівця та соціальне замовлення ринку праці спонукають до перегляду 

окремих усталених поглядів на цілі та завдання вищої професійної освіти 

правоохоронця загалом та іншомовної освіти зокрема. Рівень підготовленості 

курсанта повинен відповідати міжнародним стандартам, що дозволить 

ефективно співпрацювати в глобальному життєвому просторі.    

Володіння іноземною мовою — це та професійна і культурна база для 

фахівця будь-якої спеціальності, що дає йому можливість бути рівноправним 

партнером у міжнародному співробітництві. Вивчення іноземних мов на 

немовних факультетах вузів є продовженням вивчення іноземної мови на базі 

шкільної освіти. Воно є наступною ланкою в процесі неперервного навчання 

іноземній мові. 

Іноземна мова у системі професійної освіти вже давно вийшла за рамки 

загальноосвітньої дисципліни. Сьогодні вона розглядається як одна із 

складових професійної підготовки поряд зі спеціальними предметами. У 

сучасних умовах знання іноземної мови є засобом успішної професійної та 

наукової діяльності, а рівень володіння нею виступає одним з показників 

становлення професійної культури особистості. Новітня концепція 

викладання іноземних мов вимагає нової орієнтації цілей, принципів, змісту, 

методик, оцінювання набутих знань відповідно до визначених в освітньо-
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кваліфікаційній характеристиці фахівця типових завдань та вмінь їх 

застосування у практичній діяльності. Доцільною і методично виправданою є 

професійна, комунікативно-спрямована підготовка з іноземної мови, кінцева 

мета якої відповідає окресленим уявленням курсантів про їх майбутню 

професійну діяльність (предметність діяльності), стимулює відповідними 

заходами потребу у вивченні іноземної мови (вмотивованість діяльності), 

призводить у співзвуччя навчальну діяльність іноземною мовою з особистою 

метою (цілеспрямованість діяльності), а також сприяє актуальному 

усвідомленню необхідності вивчення іноземної мови як запоруки стати 

освіченою, культурною, професійною, конкурентноспроможною та 

успішною людиною (усвідомленість діяльності) [1, с. 108]. 

У вищих закладах освіти перевага надається активним методам 

навчання, які спрямовані на формування у студентів самостійності, 

варіативності, критичності мислення. Інноваційні технології в освіті – це 

насамперед інформаційні й комунікаційні технології, нерозривно пов‘язані із 

застосуванням комп‘ютеризованого навчання. Основними питаннями у 

застосуванні інноваційних технологій є структура навчальних комп‘ютерних 

програм, їх зміст і оптимальна організація Web-простору. Комп'ютеризоване 

навчання іноземним мовам має цілий ряд переваг. Ось деякі з них: 

- можливість вийти за межі традиційних методів навчання; 

- розширення можливостей використання різних систем аналізаторів в 

процесі роботи;  

- створення на занятті різноманітних ситуацій спілкування; 

- підвищення інтересу й загальної мотивації до навчання завдяки новим 

формам роботи; 

- індивідуалізацію навчання (кожен працює в режимі, який його 

задовольняє) та об‘єктивність контролю;  

- формування вмінь та навичок для різноманітної творчої діяльності; 

- виховання інформаційної культури;  
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- оволодіння навичками оперативного прийняття рішень у складній 

ситуації. 

-   формування самооцінки курсантів та створення умов для самостійної 

роботи.  

Робота наукового гуртка факультет підготовки фахівців для НГУ на 

2015-2016 навчальний рік, за темою дослідження: «Професіоналізм 

правоохоронців. Професійні аспекти всесвітнього досвіду», спрямована на  

розвиток мотивації вивчення іноземної мови як безпосередньої складової 

особистісного зростання курсантів-психологів у контексті сучасної 

європейської інтеграції в суспільстві. Тематика наукових досліджень 

англійською мовою є наступною:  

- Bologna process: European integration process in education. Quality of 

education. Implementing the Bologna Process in Ukraine («Болонський процес: 

європейські  інтеграційні процеси в освіті». «Якість освіти. Запровадження 

Болон-ського процесу на теренах України»); 

- Motivation as a tool for achieving the goals («Мотивація – засіб для 

досягнення мети»); 

- Effective police management. Manage-ment styles («Ефективне 

управління в правоохо-ронних органах. Стилі управління»); 

- Health-saving motivational development («Розвиток мотивації 

збереження здоров‘я»); 

- Police Ethics: values and principles («Етика правоохоронця: цінності та 

принципи»); 

- Motivational factors. What police officers need in order to feel motivated 

(«Мотиваційні фактори. Що може мотивувати правоохоронця») [2, с. 19]. 

Запропонована програма впроваджується з застосуванням основних 

видів комп‘ютерних навчальних програм і має на меті: створення позитивної 

емоційної атмосфери для вивчення іноземної мови та передумов 

особистісного зростання учасників гуртка; застосування основних форм, 

методів, видів та засобів ефективного ведення дослідницької роботи 
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англійською мовою; формування навичок з визначення провідних ідей, 

вибору оптимальної структури, логічності викладення матеріалу 

досліджуваної теми англійською мовою; активізацію дослідницько-

пізнавальної діяльності гуртківців через співставлення і порівняння різних 

фактів та явищ; викладення самостійних висновків і пропозицій; 

поглиблення та розширення діапазону знань, формування навичок 

самостійної роботи з англомовною літературою, її аналіз, анотування та 

реферування англійською мовою; усвідомлення та використання набутих 

знань та досвіду; інтеграцію учасниками гуртка уявлення про себе як про 

самоактуалізовану особистість, яка на належному для спілкування рівні 

володіє іноземною мовою. 

Означений розвиток відбувається за наступних умов: подолання 

психологічних комунікативних захистів та бар‘єрів, зменшення симптомів 

тривожності при спілкуванні іноземною мовою; формування системи знань, 

умінь, навичок як базису для розвитку мотивації вивчення іноземної мови; 

сприяння самоактуалізації як основній передумові розвитку зазначеної 

мотивації. 

Резервом вдосконалення професійної підготовки психологів-

правоохоронців, здатних володіти сучасними методиками, здійснювати 

координацію діяльності працівників усіх сфер, моніторинг ефективності 

процесу навчання, виховання, реабілітації та інтеграції, є зближення 

цінностей традиційної академічної та практичної спрямованості змісту 

професійної освіти з метою досягнення єдності теоретичної і практичної 

готовності вирішувати професійні завдання. 
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ВЗАЄМОДІЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ НАЦІОНАЛЬНО 

МАРКОВАНИХ ОДИНИЦЬ 

Тарабановська О.М. (Харків) 

      Висвітлення національно-мовної специфіки англійських фразеологізмів 

потребує аналізу їх функціонування у мовленні, зокрема в текстах художніх 

творів. Саме в тексті виявляються зовнішні зв‘язки фразеологічних зворотів, 

розкриваються такі аспекти лінгвокраїнознавчого фону, які недоступні 

спостереженню іншими способами. 

     Аналіз текстового використання фразеологізмів передбачає звертання до 

матеріалу перекладів і відповідно до проблематики мовних контактів, що 

відбуваються при перекладі. Взаємодія мовних систем у процесі цих 

контактів передбачає і взаємодію їх фразеологічних підсистем, кожна з яких 

пов‘язана з етнокультурним субстратом своєї мови. Якщо принципова 

можливість відтворення сигніфікативної інформації, яку несе фразеологізм у 

над фразовому контексті, не викликає сумнівів, то відтворення водночас і 

етнокультурного фону є завданням набагато складнішим і досить 

суперечливим. Основним джерелом суперечності є при цьому семантична 

багатоплановість фразеологічних зворотів, завдяки якій навіть 

сигніфікативно еквівалентні і типологічно схожі явища (напр., to roll in hay 

―стрибати у гречку‖), як правило, не задовольняють вимог еквівалентності 

перекладу. Головною перешкодою на шляху до досягнення такої 

еквівалентності є лінгвокраїнознавча атрибуція фразеологізмів у кожній з 

контактуючих мов. 

     Необхідність зображення національно-культурної специфіки 

оригінального твору у перекладів не викликає сумнівів. Її відстоювали такі 
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видатні практики і теоретики перекладу, як К.І.Чуковський и М.Т.Рильський, 

про її важливість свідчать численні висловлювання лінгвістів-

перекладознавців, напр.. Ж.Мунена: ―Щоб перекладати з іноземної мови, слід 

виконати дві умови, кожна з яких необхідна і жодна з яких сама по собі не 

достатня: вивчити іноземну мову; вивчити (систематично) етнографію того 

соціуму, виразником якого є сама мова‖ Мунен Ж., [6,   c. 236]. 

     В той же час слід визнати слушним і твердження Л.Ф.Строїлова про те що 

―перекладний твір сприймається як художній тільки за умови його 

відповідності художньо-стилістичній традиції мови перекладу‖ Строїлов 

Л.Ф. [ 7, c. 8]. Таким чином, необхідна певна адаптація мовних виразних 

засобів (у томі числі і фразеологічних зворотів). Національно-культурна 

специфіка фразеологізмів є за своєю суттю феноменом, заснованим на 

відмінності мовних традицій, що відображають особливості образної 

вторинної номінації в даних мовах.  На цьому грунті виникає суперечність 

між вимогою мовної природності художнього перекладу, його доступності 

естетичному сприйняттю, з одного боку, і необхідності збереження того 

―аромату чужості‖, який властивий багатьом фразеологізмам, - Влахов, 

Флорін [ 2 , с.183] 

     ―Оскільки переклад призначений для іншого Рецептора, ніж оригінал, 

виникає необхідність прагматичної адаптації перекладу, щоб він мав такий 

самий вплив на Рецептора, як і оригінал‖ Комісаров [3, с.122] З цієї причини 

часткова етнокультурна адаптація фразеологічних зворотів, що зустрічається 

в тексті, не тільки неминуча внаслідок об‘єктивних відмінностей, але й 

виправдана, і, більше того, необхідна. Занадто часта повторюваність у 

перекладі національно маркованих фразеологічних зворотів може ставати 

нав‘язливою, привертати більше читацької  уваги, ніж це необхідно для 

вірного сприйняття першотвору, адже національна маркованість в 

оригінальному творі  (тобто для англомовного читача) менш помітна, ніж для 

перекладача, очима якого бачить твір читач перекладу. 
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     Застосування контекстуальних фразеологічних еквівалентів є основною 

причиною лінгвокраїнознавчої компетенції перекладного тексту. Цей спосіб 

перекладу, повністю зберігаючи категоріальні ознаки фразеологічного 

звороту як мовної одиниці, має ряд суттєвих переваг і користується 

виправданою популярністю серед перекладачів. Його використання, однак, 

веде до нівелювання національної специфіки перекладних фразеологізмів, що 

відбувається переважно внаслідок відмінності образних фразеологічних 

компонентів. 

     У визначенні релевантності етнокультурного фону конкретного 

фразеологічного звороту для перекладу слід брати до уваги дію двох 

важливих факторів: 1) суб‘єктивна позиція перекладача, що визначається 

проблемою твору між можливим і доцільним; 2) об‘єктивні дані оригіналу, 

які можуть суттєво обмежити можливість такого вибору або навіть 

виключаючи його повністю, вимагаючи відтворення відповідних стилем 

оригіналу саме в даному місці. Ажнюк Б.М. [1,  с. 97] 

     Оскільки вихідним матеріалом для контрастивного аналізу перекладу є 

оригінальний текст, доцільним буде аналіз тих його особливостей, які 

визначають релевантність фразеологічного звороту як об‘єкта перекладу 

взагалі і його специфічних ознак зокрема. Найважливішою з таких 

особливостей є стилістична актуалізація, яка створюється письменником 

через застосування найрізноманітніших прийомів і засобів стилістичної 

емфази. Як умисний авторський прийом у тексті художнього твору вона 

націлена на загострення уваги читача на самому процесі художнього 

мовлення. Несподіваність вживання, стилістичний акцент – ось 

найважливіші елементи актуалізації фразеологічної одиниці. 

     Слід розглядати два типи актуалізації фразеологізмів: 

1) Без помітних трансформацій плану змісту і плану виразу; 

2) З трансформацією обох або якогось одного з цих планів. 

Завдяки своєму мовному статусу узуальної одиниці фразеологізм є досить 

―стандартною‖, а, отже, малопомітною частиною висловлювання. 
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Актуалізація вносить зміну саме у цей статус, релевантним для перекладу 

виявляється протиставлення одиниця мови/фігура мовлення, яке 

співвідноситься тут із вимогою передачі ―звичайного звичайним, а 

оригінального оригінальним‖ Левицкая Т.Н., Фитерман А. [5 , с.52] При 

актуалізації першого типу власне оригінальність ще воступає під маскою 

звичайного. 

     Хоча етнокультурний аспект фразеологічного звороту і відзначається 

підвищеною релевантністю завдяки явищу стилістичної актуалізації,він 

допускає можливість суперсигментної компенсації, тобто відтворення в 

іншому місці сегментного тексту. Інша справа, коли на використанні 

країнознавчого фону будується інтелектуальний зміст повідомлення, тобто 

лінгвокраїнознавчий аспект має не додаткове (національний колорит), а 

основне інформативне навантаження. Відтворення таких стилістичних 

прийомів завдає перекладачеві особливо багато клопоту, і, як правило, 

супроводжується значним втратами. 

     Питання про доцільність пояснень і коментарів має відношення і до 

наявності у семантиці фразеологічного звороту елемента інформативної 

цінності для читача, який пізнає через переклад іншомовну культуру. За 

словами І.Лєвого, прекладач ―збагачує свою національну літературу новими 

мовними цінностями, не тільки створюючи нові виразові засоби (неологізми), 

а й асимілюючи у своєму середовищі чужоземні вирази (екзотизми)‖ Лєвий 

І.О,  [ 4, с.115] Почуття художнього смаку і такту перекладача виявляється 

також у його умінні представити в тексті іншомовну специфіку 

фразеологізму, не роблячи його самодостатнім елементом колориту, не 

відволікаючи увагу читача від основного ідейно-естетичного змісту в більшій 

мірі, ніж це необхідно для сприйняття стилістичного явища. Для виконання 

цього завдання (навіть при сприятливих контекстуальних умовах) придатні 

не всі фразеологічні звороти. Проблема їх вибору із широкого кола інших, 

що трапляються на сторінках твору, є одним із аспектів релевантності 

етнокультурного фактора у перекладі. Як свідчить практика перекладу, вибір 
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найчастіше падає на той фразеологічний зворот, у якого лише ―декоративні‖ 

властивості, тобто здатність служити мовним орнаментом у тексті. У такому 

випадку зростає недоцільність заміни фразеологічних зворотів іншим 

виразним засобом. Як правило, в такому випадку перевага віддається 

калькуванню. 

     Умови синтаксичного входження в текст кожної з калькованих 

фразеологічної одиниці допускають підключення перекладацького 

коментаря, який міг би вказати читачеві на їхню ―фразеологічність‖. 

     Для того, щоб текст, який включає перекладацький коментар, відповів 

вимогам естетичної рівно дії, недостатньо тільки художнього смаку і такту, 

необхідно, щоб цей коментар мав лінгвістичну опору в семантиці чи 

структурі мовного матеріалу, із якого будується переклад. 

     Прагнення перекладача зберегти фразеологічну образність оригіналу 

калькуванням нерідко викликає смислові втрати на сигніфікативному рівні. 

Це відбувається тому, що внутрішньофразовий контекст кальки недостатньо 

однозначно мотивує фразеологічних сигніфікат. 

     Міра релевантності етнокультурної атрибуції фразеологічних зворотів у 

перекладі пов‘язана, таким чином, із дією двох факторів: 

1) семантичною унікальністю (лакунарністю) національно-маркованих 

фразеологізмів: звідси необхідність відображення у перекладі одиниць, які 

представляють ―чужу‖ культуру, у тому числі і мовну традицію; 

2) пошуком оптимального співвідношення між національною специфікою 

фразеології оригіналу і адаптуючим впливом фразеологічної системи мови -

реципієнта. 
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ВПЛИВ ОСОБИСТІСНОЇ ЗНАЧУЩОСТІ НА УСПІШНЕ 

ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ У НЕМОВНОМУ ВИЩОМУ 

НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

Тімонова Г.В. (Харків) 

Актуальність вивчення іноземних мов завжди підпорядкована вимогам 

сучасного суспільства. Сьогодні процеси інтеграції, що охопили увесь 

Європейський простір і торкнулися України, забезпечують підвищення на 

ринку праці попиту на фахівців, що володіють іноземною мовою. Володіння 

іноземною мовою стає одним з основних чинників конкурентоспроможності. 

Адже для молодого фахівця – це шлях відкриття світового простору і 

можливість розширення сфери комунікації. 

У даному контексті поліпшення процесу навчання іноземній мові на 

різних немовних факультетах у вищій школі стає ще більш актуальним. І тоді 

гостро встає питання про оптимізацію організації процесу навчання іноземній 

мові з урахуванням особистісних особливостей студентів. 

Не можна недооцінювати і специфіку іноземної мови як предмета. 

Висока міра успішності в освоєнні цієї дисципліни залежить від самого 
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студента. У своїх дослідженнях Зимня І.О. стверджує, що студент навчає себе 

сам, тобто 70% роботи доводиться на його самостійну діяльність.  

Над вирішенням проблеми успішного оволодіння іноземною мовою 

працюють провідні галузі психологічної науки – педагогічна, соціальна, 

медична психології, психолінгвістика та ін. Але психологія особистості 

займає у цьому списку перше місце, оскільки саме облік психології 

особистості учнів забезпечує реалізацію особистісного підходу до процесу 

навчання іноземній мові. І не лише з боку викладача, але і з позиції самого 

студента. З позиції його зацікавленості і мотивованості, які забезпечуються 

особистісною значущістю і є внутрішнім опорним центром для успішної 

реалізації процесу оволодіння іноземною мовою. 

У своїх працях такі відомі учені як О.М.Леонт‘єв, В.Ф.Петренко 

розкрили питання значущості в цілому, розглядаючи єдність мотивації і 

смислової сфери особистості. Щоб досягти конкретної мети, перше, що 

необхідно зробити – це захотіти, а бажання лежить у сфері цінностей 

особистості. Поле особистісної значущості кожного індивідуума містить 

безліч бажань-цінностей, що спонукають людину до дії. 

Значущість має певну структуру, яку можна поділити на такі види: 

значущість інтересу – «що цікаво» і значущість-необхідність – «що потрібно». 

При ухваленні будь-якого рішення обидва ці типи з‘єднуються на 

особистісному рівні [1]. 

Що ж таке особистісна значущість іноземної мови? Її можна визначити 

як цінність умінь та навичок, що набуваються у процесі і у результаті 

вивчення нерідної мови. Тут пріоритетним є усвідомлення учнем можливості 

використання цих навичок і умінь в його реальному житті або в перспективі. 

Безумовно, особистісний підхід, що враховує суб‘єктивні особливості 

студентів, дає позитивні результати і є обов‘язковою умовою для правильного 

планування і організації процесу навчання іноземній мові. Говорячи ж про 

студентів немовних вищих навчальних закладів, слід розуміти, що іноземна 

мова не є їх основною спеціальністю, але багато в чому, забезпечує їх успіх в 
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побудові кар‘єри. Таку перспективу прекрасно усвідомлюють сьогоднішні 

студенти. Це розуміння провокує специфічний емоційний настрій, в якому 

більш вагомим елементом є «значущість-необхідність»  на рівні свідомості 

або підсвідомості, що і сприяє формуванню стабільної особистісної 

значущості іноземної мови, яка, у свою чергу, впливає на успішність 

оволодіння цією дисципліною.  

Одже, коли студент усвідомлює потребу в практичному використанні 

іноземної мови для досягнення своїх важливих цілей (навчання, робота, переїзд 

за кордон на постійне місце проживання), він включає увесь внутрішній ресурс і 

бере активну участь в процесі навчання. Підвищення рівня значущості іноземної 

мови у таких студентів можливо через наближення учбової ситуації до його 

реального застосування в їх майбутній професії. Щоб показати важливість 

володіння іноземною мовою на високому рівні для фахівців різних профілів, на 

зайнятті необхідно застосовувати психологічні засоби активації особистісних 

факторів – рольові і ділові ігри, ділове листування із зарубіжними партнерами, 

використання Інтернету і іншомовної версії комп‘ютера, організацію зустрічей із 

зарубіжними фахівцями і практичні зайняття на базі міжнародних компаній. 

Професійна націленість особистості детермінує рівень значущості нерідної мови. 

В сукупності з професіоналізмом викладача і використанням сучасних 

методик навчання, розуміння особистісних потреб студентів немовних 

спеціальностей у вищій школі та сприяння розвитку особистісної значущості 

іноземної мови у їх професіональній діяльності забезпечує успішність оволодіння 

нерідною мовою. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕБ ТЕХНОЛОГИЙ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Тищенко М.А. (Київ) 

 Общеизвестно, что процесс обучения иностранному языку являет 

собой некую систему, которая циклично развивается, постоянно объединяя 

классические образовательные методы с инновационными. Применение веб 

технологий в качестве одного из средств обучения помогает не только 

облегчить доступ к поиску нужной информации и способам еѐ обработки, а и 

минимизировать время, затраченное на эти задачи. В современной 

образовательной среде существует огромное количество электронных 

учебников и методических изданий, баз данных с тематическими словарями, 

упражнениями и текстами. Именно веб технологии позволяют не только 

пользоваться найденным материалом, но и редактировать или создавать свой 

собственный инструментарий для каждого занятия или модуля. Эта 

возможность является незаменимой особенностью для преподавателя, 

поскольку позволяет перейти от общего к частному, от глобальной теме 

занятия к подмодулям, что, в свою очередь, улучшает качество усвоения 

материала студентами и в значительной степени повышает их уровень 

языковой компетентности. Такой метод даѐт возможность обеспечить 

личностный подход к каждому студенту, анализируя его уровень знаний, и 

предлагает способы реализации правильной, по мнению преподавателя, 

стратегии и инструментов обучения как всех студентов академической 

группы, так и каждого студента индивидуально. Особенно продуктивным 

такой режим обучения может быть лишь при условии системности его 

применения, то есть, согласно следующим этапам: 

 планирование занятия в контексте предыдущего; 

 проведения практического занятия с академической группой; 

 подведения итогов проведенного занятия; 

 анализ всего цикла работы; 
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 планирование следующего занятия, опираясь на проведенное 

предыдущее. 

 Цикличность этого процесса позволяет не только логически переходить 

от одной тематической конструкции учебного процесса к другой, но и 

логически распределять применение веб технологий в процессе обучения, 

что, в свою очередь, позволяет преподавателю раскрыть свой педагогический 

потенциал, а студентам улучшить свои навыки владения информационно-

коммуникационными образовательными технологиями наряду с языковыми 

компетентностями. 
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 ЕКОЛОГІЧНИЙ ВЕКТОР ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК 

ВИКЛИК СУЧАСНОСТІ 

Ткаля І.А., Черкашина Н.І. (Харків) 

  Сьогодні гостро постає питання про необхідність збереження 

навколишнього середовища, гармонійного співіснування людини і природи. 

У ході історії природу часто використовували як ідеологічний інструмент і 

знаряддя влади та маніпуляції з метою виправдання так званих «природних» 

ієрархій статі, класу, раси, етнічної приналежності, тощо. Природа як 

культурний конструкт є втіленням традицій і звичаїв мовної спільноти, а 

рівень і якість взаємозв‘язків між людиною і природою визначають характер 

стосунків мовців з іншими соціальними групами і навколишнім світом. 

Таким чином звернення до екологічної тематики не є випадковим.  

 Використання слів ―екологія‖, ―екологічний‖ в лінгвістичному дискурсі  

почалося ще в 70-х роках ХХ століття. Саме тоді американський лінгвіст 

Хауген ввів термін «еколінгвістіка», коли він вперше об'єднав поняття 



266 

 

«екологія» і «мова»  у своїй доповіді «Екологія мови». Сьогодні лексема 

«екологія» вже  міцно закріпилася у назвах таких наук, як екологія культури, 

екологія свідомості, екологічна  етика, екологія інформації, екологія 

спілкування, екологія людини. На сучасному етапі екологічний поворот у 

галузі гуманітарних і соціальних наук спричинив появу численних 

міждисциплінарних підходів до вивчення екологічних питань у їх 

взаємозв‘язку з культурою і суспільством. Поява еко-критики, еко-поетики, 

еко-фемінізму, а також еко-психології розширила рамки дискурс-аналізу 

текстів, які несуть у собі посилання на екологічний контекст.  

     Вивчення природи як культурного конструкта у лінгвістичному вимірі 

передбачає застосування міждисциплінарних теоретичних підходів до 

аналізу тексту і використання досягнень у галузі екології, культури і 

соціології. В той  же час, в рамках еко-досліджень мови екологію 

розглядають як систему, чиї основні біологічні параметри функціонують як 

метафори, а взаємозв‘язок між мовою, природою і навколишнім 

середовищем у цілому слугує необхідною передумовою екологічного підходу 

до вивчення мови і культури. Лінгвістичні дослідження екології у свою чергу 

зосереджуються на визначенні ролі мовної системи у процесі формування 

культурного концепту природи. 

 У цьому повідомленні ми зосереджуємо нашу увагу перш за все на  

еколінгвістіці як одному з векторів, притаманних  викладанню іноземної 

мови. Сутність  еколінгвістіки полягає в тому, що вона спостерігає, яким 

чином  мова впливає на життєзабезпечення відносин людини один з одним та 

з навколишнім середовищем у самому широкому розумінні цього поняття. 

Саме це повинні усвідомити  студенти, як і те, що еколінгвістика 

зосереджена на потенціальному й дуже можливому вирішенні екологічних 

проблем. Відомо, що деякі спеціалісти використовують концепцію еко-

системи як метафору для того, щоб визначити світові мовні системи, які вони 

аналізують за допомогою концептів, запозичених з біологічної екології. 
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Прихильники антропоцентризму уявляють природу перш за все з позиції її 

корисного використання для людини.  

 На наше глибоке переконання, усвідомлення вектору та застосування 

еколінгвістичного підходу у викладанні іноземної мови  допомагає студентам 

зрозуміти реальну загрозу екологічних криз. Як наслідок цього, студентська 

аудиторія  стає більш уважною при отриманні повідомлень з засобів масової 

інформації, при читанні художньої та наукової літератури, при перегляді 

теле-  програм, опрацюванні інтернет-ресурсів. В рамках екологічного виміру 

серед питань, пов'язаних з мовою, виникають питання, які можуть сприяти 

критичному мисленню студентів в рамках соціальної проблематики. Можна 

визначити такі питання: Яким чином з'являються екологічні теми у текстах? 

Як екологічні ідеї передаються через систему мови? Як може реагувати  

аудиторія на ті чи інші гострі екологічні проблеми в засобах масової 

комунікації? Які мовні засоби змушують реагувати так, чи інакше?  

      Формування компетенції з професійної іноземної мови розглядається як 

педагогічно керований процес, який відбувається не тільки у викладанні 

іноземної мови для студентів, а й в процесі засвоєння предметів 

гуманітарного циклу (використовуючи автентичні тексти іноземною мовою), 

навчальних предметів загальної професійної орієнтації (зустрічі із 

зарубіжними колегами, використання фахових документів іноземною мовою, 

і т.д.), спеціалізованих курсів, а також в освітній (організації тематичних 

освітніх заходів іноземною мовою) і самостійній роботі (використання 

Інтернету, пошук іноземної літератури в бібліотеках). 

     Наукові дослідження дозволили визначити структурні компоненти 

професійної компетенції з іноземної мови екологів, які включають в себе 

ціннісні (мотиви, цілі, цінності), когнітивні (перетворення знань з іноземної 

мови на різних рівнях в професійній сфері) і пов‘язані з діяльністю (вміння, 

форми і шляхи використання зарубіжного досвіду в професійній діяльності, в 

тому числі міжнародних). Аналіз навчальної літератури дозволяє виділити 
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особливості професійної компетенції екологів з іноземної мови: 

комунікативна, нормативна, творча і ціннісна. 

       Ми охарактеризували особливості професійної компетенції з іноземної 

мови представника природоохоронної професії: інтеграційні (відображають 

вплив усіх його компонентів на особу представника професії в цілому); 

соціальні (високий рівень компетенції з іноземної мови становить суспільний 

інтерес (піднімає престиж в суспільстві, престиж еколога ); регулярні 

(компетенція з іноземної мови сприяє самопізнанню і саморегуляції), 

персональні майбутнього еколога (включає в себе формування майбутнього 

еколога як творчу індивідуальність), безперервність (підтримує постійну 

потребу суб'єкта в саморозвитку, побудові особистої траєкторії безперервної 

освіти). 

      Звернення до еколінгвістічного виміру у викладанні іноземної мови стає 

все більш актуальним в загально-навчальному сенсі. Ми впевнені, що 

застосування такого підходу допомагає  розвитку критичного ставлення до 

контенту будь-якого текстового матеріалу. Залучення еколінгвістичного 

виміру в викладанні іноземної мови є бажаним й доцільним: воно передбачає 

поняття динамізму і взаємодії як основну інтерактивну стратегію, що 

обумовлено викликом сучасності.  

  

РОЗВИТОК  КУЛЬТУРНОГО КАПІТАЛУ СТУДЕНТІВ 

Ткаля І. А., Волкова  А. Г. (Харків) 

Поняття інтелектуального капіталу в наш час набуло широкого 

поширення. Введене в науковий обіг Дж. Гелбрейтом ще наприкінці 1960-х, з 

початку 1990-х цей  термін вживається в значенні, що включає більше, ніж 

«чистий інтелект» людини. Вникнувши в суть концепту інтелектуального 

капіталу (ІК), ми робимо висновок про універсальність застосування цього 

поняття, в тому числі і в сфері освіти.  У зв'язку з цим вважаємо актуальним 

співвідносити поняття «інтелектуальний капітал» з інтелектуальною 

діяльністю та її практичними результатами.  
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 Для розуміння шляхів розвитку інтелектуального капіталу студентів 

(зокрема в рамках вивчення іноземної мови) релевантним є поняття  

«культурний капітал», яке було вперше сформульоване французьким 

соціологом П'єром Бурдьє в 1972 році. Дане поняття охоплює форми знання, 

навички, освіту – те, чим володіє людина і що дозволяє їй досягти більш 

високого статусу у суспільстві. На наше переконання, поняття культурного 

та інтелектуального капіталів нерозривно пов'язані, що знаходить своє 

підтвердження в освітній сфері, в роботі зі студентською аудиторією. При 

цьому, ми акцентуємо увагу на концепті «культурна грамотність» і 

необхідності її розвитку як шляху підвищення інтелектуального капіталу 

студентів. Поняття культурної грамотності зобов'язане своєму входженню у 

всесвітній культурний контекст американському культурологу Е. Хіршу, 

який наприкінці 1980-х випустив книгу, новизну якої становив перелік 

мінімального об'єму культурних знань, необхідний сучасній освіченій 

людині. Таким чином, суть поняття «культурна грамотність» зводиться до  

активного володіння певним набором загальних знань зі сфери культури. 

Можна зробити висновок, що саме загальні знання виступають тим 

знаменником, який об'єднує представників тієї чи іншої культури. При цьому 

важлива роль належить вмінню орієнтуватися в широкому міжкультурному 

просторі, без чого не можна уявити адекватне цивілізоване спілкування. Це 

підтверджує той факт, що виклик сучасної освіти стосується розвитку 

культурної грамотності студентів. На наше глибоке переконання, серйозна 

відповідальність стосовно розвитку культурної грамотності студентської 

аудиторії лежить на викладачах. При наявності обмеженої кількості навчальних 

годин ми стикаємося з необхідністю ефективного використання адекватних 

навчальних матеріалів, які сприяють просуванню знань зі сфери як культури, 

мова якої вивчається, так і загальнокультурних знань. Вибір, розробка 

навчальних матеріалів і формат роботи з ними повинні бути спрямовані на 

підтримку і формування інтелектуального досвіду студентів. При цьому 

необхідно дотримуватися вимоги релевантності як щодо загальних знань, так і 
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спеціалізації студентів. Слід акцентувати увагу на ретельній селекції прикладів, 

що стосуються всього різноманіття лінгвістичних аспектів, з обов'язковим 

залученням екстралінгвістичних реалій.  

 Актуальність даної теми посилюють такі фактори нашого повсякденого 

життя, як високошвидкісний потік інформації, що безупинно обрушується на 

суспільство. Гігантський інформаційний масив зачіпає всі соціальні інститути, в 

тому числі і освіту. Сучасна культура знаходиться під впливом індустрії розваг і 

споживання. Як наслідок, культурні матеріали часто стають товаром, цінність 

якого визначається не художніми перевагами, а логікою товарного виробництва 

і обміну. Діяльність на заняттях з іноземної мови стосовно підвищення 

культурної грамотності учнів виступає дієвим засобом протистояння пасивності 

та аморальності, які насаджуються масовою культурою. Культурна грамотність 

необхідна сучасній людині для збереження свого статусу «homo sapiens», щоб 

не втратити себе в переповненому спокусами XXI столітті. 

 

ФАКТОРИ УСПІХУ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З 

ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ 

Фандєєва А. Є. (Харків) 

Головним фактором успіху роботи викладача іноземної мови є 

зосередження його уваги, у першу чергу,  на особистості студента, на 

досягненні ним найкращих результатів у навчанні. 

Організовуючи спілкування і взаємодію студентів у групі, викладач 

повинен створювати сприятливу атмосферу на занятті, забезпечуючи 

психологічний комфорт кожного, забезпечуючи тим самим найкращі умови 

для ефективної роботи. 

Для оптимальної організації навчального процесу важливо враховувати 

вікові особливості студентів, характерологічні якості кожної особистості, 

специфіку навчання на даному етапі засвоєння мови. 
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Успішна організація навчального процесу є складним процесом. Щоб 

забезпечівати максимально високу якість навчання іноземної мови, вона в 

практиці ВНЗ завжди має відповідати певним вимогам. 

Навчання іноземної мови направлено на розвиток здібностей студентів 

до спілкування, основу яких складають комунікативні навички: вміння 

говорити, слухати, читати і писати іноземною мовою.  

Розвиток у студентів комунікативної компетенції має на увазі наявність 

у них і практичних умінь, і конкретних особистісних якостей: товариськості, 

розкутості, бажання вступати в контакт, вміння взаємодіяти в колективі 

тощо. Важливо, щоб студент був головною дійовою особою на занятті, 

відчував себе вільно і комфортно, беручи активну участь в обговоренні теми 

заняття, вибудовуючи його сюжет. Доцільно, коли на заняттях у ВНЗ 

студенти не лише виступають у ролі слухняних виконавців вимог викладача, 

дисципліновано виконують всі вказівки педагога і діють за строго 

розписаним їм сценарієм, а є рівноправними авторами творчого процесу. 

Ефективність навчання іноземної мови на будь-якому етапі і в будь-

якому віці визначається не тільки знаннями і володінням мовним і 

мовленнєвим матеріалом, але й готовністю і бажанням студентів брати 

участь у спілкуванні іноземною мовою. Основний двигун вивчення мови –  

радість пізнання, почуття комфорту і позитивні емоції [3].  

Комфортність взаємодії студентів під час спілкування багато в чому 

залежить від того, як використовуються різні організаційні форми навчання. 

Важливо поряд з фронтальною та індивідуальною роботою, яка широко 

застосовується, активно включати в навчальний процес парну роботу і 

роботу в малих групах. При цьому слід розміщувати студентів в аудиторії 

так, щоб дане розташування в повній мірі відповідало цілям і завданням їх 

спілкування і взаємодії в ході заняття.  

Мова повинна засвоюватися студентами як засіб спілкування, а не як 

«дисципліна». Вивчаючи мову в процесі зацікавленого спілкування, взаємодії 

один з одним, викладачем, а також з книгою, студенти отримують найцінніші 
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практичні навички. Будь-яке спілкування починається з мотиву і мети: заради 

чого, з якою метою щось говориться, сприймається на слух, читається, 

пишеться. Для ефективності навчання потрібно, щоб студент завжди чітко 

уявляв собі мету кожної своєї мовленнєвої дії, її кінцевий результат: що саме 

буде досягнуто, якщо він скаже слово, побудує висловлювання або прочитає 

текст тощо. 

Значна увага у навчанні студентів усного спілкування іноземною 

мовою приділяється грі, що дозволяє викладачеві формулювати такі мовні 

завдання, в яких є і мотив, і мета мовленнєвої дії, і які диктують вживання 

необхідних зразків спілкування. Використання різних ігор, забезпечуючи 

постійний інтерес студентів до мовленнєвої діяльності іноземною мовою, 

дозволяє підпорядкувати процес оволодіння іншомовним матеріалом 

вирішенню позамовних завдань спілкування. При цьому важливо не тільки 

те, як говорить студент іноземною мовою, але й безпосередньо те, що він 

говорить, чи має висловлювана ним, а також та, що сприймається на слух, 

інформація для нього особисту значущість. 

Якщо під час навчання усного мовлення провідна мотивація – ігрова, 

то під час навчання читання та письма – пізнавальна [1]. Наприклад, увагу 

студента при читанні необхідно звертати на змістовно-смислову сторону 

того, що читається, оскільки текст – джерело інформації, а не зразок 

можливого використання лексико-граматичних засобів, який слід вивчити, 

переказати тощо. Викладач повинен формувати мотиви кожної мовленнєвої і 

немовленнєвої дії студентів як при навчанні засобам комунікації, так і у 

самому процесі спілкування.  

Студенти повинні бачити практичне застосування мови, яка вивчається. 

У реальному житті ми читаємо, пишемо, говоримо або сприймаємо іншу 

мову на слух не з метою довести, що ми щось знаємо і вміємо іноземною 

мовою, а з метою щось дізнатися чи про щось розповісти, обмінятися 

інформацією тощо. Зміст діяльності не повинен залишатися за кадром, 

оскільки в цьому випадку вивчення мови приймає для студента формальний 
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характер, і він не бачить можливості реально скористатися своїми знаннями. 

Щоб уникнути подібного, важливо грамотно використовувати прийоми 

проектного методу, в основі якого лежать такі принципи [4]: формулювання 

конкретної мети, спрямованої на досягнення не «мовного», а практичного 

результату; взаємна відповідальність студентів і викладача за результати 

проектної роботи; залученість кожного студента, коли у кожного з них є своя 

роль або своє завдання;  самостійна робота студентів і самостійне управління 

процесом проектної діяльності, де викладач – лише помічник і порадник, а 

іноді й партнер.  

В умовах колективних форм навчання особливо важливий 

індивідуальний підхід. Принцип індивідуального підходу на занятті 

передбачає [2]: підбір індивідуальних завдань в залежності від здібностей 

конкретного студента і рівня сформованості саме його мовних навичок і 

умінь; індивідуальну постановку мовленнєвих і пізнавальних завдань, 

пов‘язаних з особистістю студента, його особистим досвідом, бажаннями, 

інтересами, емоційно-чуттєвою сферою тощо; вміння працювати в колективі 

і взаємодіяти один з одним.  

Найважливіша умова успішного навчання – вивчення викладачем 

особистості кожного студента, а також колективу навчальної групи в цілому. 

Серед основних інструментів цього – уважне спостереження за характером 

слухачів на заняттях, неформальне спілкування зі студентами і регулярна 

взаємодія з куратором групи та, якщо це є вкрай необхідним, з батьками. В 

ході навчального процесу важливо використовувати такі ситуації і 

пропонувати такі завдання, які зачіпають інтереси студентів і пов‘язані з їх 

особистим досвідом. Спонукаючи студентів використовувати матеріал, що 

засвоюється, для вираження своїх думок і поглядів відповідно до тієї чи 

іншої ситуації спілкування, легше формувати необхідні навички і вміння. 

При організації парної і групової форм роботи завжди важливо залучати до 

навчального процесу студентів з низьким мовленнєвим потенціалом і з 

низьким статусом популярності. Викладачеві слід систематично звертати 
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увагу колективу навчальної групи на успіхи і досягнення кожного слухача і 

групи в цілому таким чином, щоб всі відчували свій рух вперед. 

Забезпечуючи колективні переживання як загальних, так і особистих успіхів і 

промахів в процесі освоєння іноземної мови, викладач допомагає кожному і 

всім разом долати труднощі. 

На більш пізніх етапах освоєння слухачами іноземної мови викладач, 

працюючи з мовним лексико-граматичним матеріалом, спирається на 

свідомо-орієнтований підхід. Цей метод, званий також свідомо-

порівняльним, ґрунтується на усвідомленні слухачем мовного лексичного і 

граматичного явища, базуючись на індуктивному способі оволодіння 

іноземною мовою [4]. На більш просунутому етапі вивчення іноземної мови 

оволодіння граматикою повинно здійснюватися індуктивним шляхом, коли 

студентам пропонуються завдання, в процесі виконання яких вони будують 

гіпотези про використання тієї чи іншої граматичної чи лексичної форми, 

перевіряють їх, роблять висновки і в кінцевому підсумку засвоюють 

досліджуване мовне явище. Домінуючими прийомами навчання в ході 

лексико-граматичної роботи на заняттях є зіставлення, порівняння, аналіз та 

інші мовні вправи, спрямовані на усвідомлення форми досліджуваних 

мовних явищ [4]. 

Навчання лексико-граматичній структурі мови не є «лінійним» 

процесом. Досвід показує, що «пройдене» далеко не завжди означає 

«засвоєне», і що студенти активно використовують вивчені ними мовні і 

мовленнєві зразки. Тому необхідне циклічне навчання структурі мови, що 

дозволяє неодноразово повертатися до пройденого матеріалу, змушуючи 

використовувати в усній і письмовій мові вивчені мовні засоби, що 

поступово призводить до їх засвоєння, а потім – до активного використання. 
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ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ АГРАРІЇВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Фоменко Т.М. (Суми) 

Для успішного міжкультурного спілкування майбутній фахівець має 

добре володіти іноземною мовою, знати культуру іншомовної країни. В 

контексті вирішення цієї проблеми особливого значення набуває дисципліна 

«Іноземна мова». 

Одним із пріоритетних напрямів вищої освіти є орієнтація на 

міжнародні стандарти, відповідно до яких майбутній фахівець повинен бути 

компетентним, мати ціннісні орієнтації, необхідні для здійснення 

соціокультурної взаємодії. Це є важливим для фахівців аграрного профілю. У 

зв‘язку з цим, виникає необхідність у професійній підготовці майбутніх 

аграріїв цілеспрямованого формування соціокультурної компетентності. На 

наш погляд, ефективність розв‘язання проблеми формування соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв значно залежить від їхньої змістової 

підготовки. 

На сьогодні навчання іноземної мови виходить далеко за межі процесу 

формування вміння розуміти співрозмовника, висловлювати власні думки. 

Як обов‘язкова складова професійної підготовки майбутніх аграріїв, іноземна 

мова є фактором загальнокультурного розвитку особистості фахівця. 

Оволодіння іноземною мовою передбачає не лише навчання іншомовної 

комунікації, але й формування особистості майбутнього фахівця, здатного до 

міжкультурного спілкування. Слід зазначити, що для успішного 

міжкультурного спілкування, окрім володіння іноземною мовою, майбутній 
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аграрій повинен добре знати культуру іншої країни, а також мати високий 

рівень загальної культури. Таким чином, вивчення іноземної мови в 

аграрному ВНЗ необхідно розглядати як навчання засобу міжнаціонального 

та міжкультурного спілкування з метою реалізації комунікативних і 

пізнавальних потреб майбутнього фахівця [4]. 

Проведений аналіз навчальних програм дисциплін «Англійська мова», 

«Англійська мова (за професійним спрямуванням)», які викладаються в 

аграрному ВНЗ, свідчить про те, що до змісту дисциплін включено 

країнознавчий матеріал з метою знайомства студентів із іншомовною 

культурою, що передбачає набуття знань про норми поведінки, повсякденне 

життя носіїв мови тощо [2]. 

Безперечно, іноземна мова відіграє важливу роль у реалізації ідеї 

соціокультурної адаптації. Мова є засобом спілкування, ідентифікації, 

соціалізації та залучення особистості до культурних цінностей. За допомогою 

іноземної мови відбувається «діалог культур» – рідної та іноземної – як 

підґрунтя концепції іншомовної освіти. Однак знання мови не гарантує 

успіху міжкультурної взаємодії, на шляху до якої можуть виникати неповне 

розуміння, етнічні стереотипи, стан «культурного шоку» тощо. 

Соціокультурна компетентність, безсумнівно, має складником 

готовність особистості до міжкультурного спілкування. Сформована 

соціокультурна компетентність забезпечує можливість орієнтуватися в 

соціокультурних особливостях автентичного мовного середовища, 

прогнозувати можливі соціокультурні перешкоди в умовах міжкультурного 

спілкування та способи їх усунення, адаптуватися до іншомовного 

середовища. 

Важливим для соціокультурної компетентності є професійне 

спілкування в іншомовному середовищі. Для покращення психологічної 

адаптації в іншомовному середовищі в процесі підготовки майбутніх аграріїв 

доцільно застосовувати різні види соціопсихологічних тренінгів 

особистісного зростання: аутотренінг, тренінг ділового спілкування, тренінг-
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діалог тощо. На думку І. Ляшенко [1], розвиток у студентів-аграріїв якостей, 

що сприяють позитивному вирішенню конфліктних ситуацій, навичок 

співпраці, поваги до інших та емпатії, допоможе у майбутньому бути 

конкурентоспроможними на міжнародному ринку праці. Отже, сформовані 

нові соціальні та культурні якості дозволяють особистості легше 

пристосовуватися до соціальних умов, соціокультурних норм і правил життя 

у соціумі. 

Зазначимо, що головним фактором, який стимулює процес 

іншомовного спілкування, є мотивація. Результати досліджень науковців 

свідчать про те, що мотивація студентів у процесі вивчення іноземної мови в 

аграрному ВНЗ орієнтована, здебільшого, на професійну діяльність [3]. 

Безперечно, викладання іноземної мови має бути професійно-орієнтованим. 

Оскільки однією з найважливіших умов підготовки майбутнього аграрія є 

відповідність його інтересів, схильностей і здібностей обраній професії, 

вивчення іноземної мови потрібно розглядати крізь призму ставлення 

студентів до майбутньої професії. На наше глибоке переконання, 

професійний інтерес та усвідомлення практичного значення знання іноземної 

мови для майбутньої професійної діяльності є найбільш мотивуючим 

фактором для майбутніх аграріїв. 

На нашу думку, для того щоб цілеспрямовано розвивати активність і 

зацікавленість майбутніх аграріїв у формуванні соціокультурної 

компетентності в процесі вивчення іноземної мови, потрібно 

використовувати найбільш результативні прийоми організації їх навчальної 

діяльності; створювати засади не лише для розвитку навчального інтересу, 

але й творчої активності майбутніх аграріїв. Завдання викладача полягає в 

тому, щоб створити умови для розвитку позитивної мотивації, обрати такі 

форми, методи та засоби навчання, які б дозволили кожному студенту 

активізувати свою пізнавальну діяльність. 
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Виокремимо прийоми мотивації, організації та стимулювання 

навчально-пізнавальної діяльності майбутніх аграріїв [5] у процесі вивчення 

іноземної мови для формування соціокультурної компетентності: 

1. Організація парного або групового обговорення актуальних тем 

соціокультурного спрямування з опорою на зміст прочитаного тексту, 

почутого (аудіо) або побаченого (відео). Студенти висловлюють оціночне 

ставлення до фактів, явищ, подій; порівнюють реалії культури іншомовної та 

рідної країн. Порівняльне вивчення особливостей іншомовної та рідної 

культур активізує мотиваційну сферу особистості, тобто недостатня кількість 

соціокультурних знань щодо розуміння використання мовленнєвого етикету, 

норм поведінки в ситуаціях іншомовного спілкування актуалізує потребу 

майбутніх фахівців в інформації про особливості культури інших країн. 

2. Використання системи проблемних соціокультурних завдань: 

навчальні дискусії, комунікативні й комунікативно-пізнавальні дидактичні 

ігри, пізнавально-пошукові, пізнавально-дослідницькі навчальні проекти 

тощо; аналіз, обговорення проблемних ситуацій («круглий стіл», «мозковий 

штурм»). Вирішуючи такі завдання як збір, узагальнення, систематизація й 

інтерпретація культурологічної інформації, студенти опановують стратегії 

пошуку та способів інтерпретації культури, поглиблюють уявлення про 

специфічні культурні відмінності та їх загальні риси, удосконалюють свої 

комунікативні вміння і навички. 

3. Моделювання професійно-орієнтованих ситуацій, ситуацій 

повсякденного життя представників іншомовної культури. Необхідною й 

ефективною засадою підтримки позитивної мотивації до навчально-

пізнавальної діяльності є використання різноманітної соціокультурної 

інформації, орієнтованої на майбутню спеціальність студента. Так, для 

підвищення стимулювання професійної спрямованості необхідно 

використовувати прийоми створення ситуації новизни, актуальності, 

наближення змісту до реальних життєвих ситуацій, оскільки інформативність 

навчального процесу, тобто насиченість новим, невідомим, притягує й 
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акцентує увагу студентів, спонукає до вивчення пропонованої теми, 

оволодіння новими способами та прийомами діяльності. 

4. Організація позааудиторної виховної роботи зі студентами, участь 

студентів у навчально-пошуковій і проектній діяльності; залучення студентів 

до наукових досліджень, участі в роботі наукових гуртків, у конкурсах 

наукових робіт, всеукраїнських олімпіадах, студентських конференціях тощо. 

Отже, іноземна мова цілком сприяє формуванню соціокультурної 

компетентності майбутніх аграріїв. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ПЕРЕКЛАДУ 

ЛЕКСИЧНИХ АБРЕВІАТУР ЛАТИНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В 

ЮРИДИЧНІЙ МОВІ 

Харитонова Н. В. (Харків) 

Сьогодні більшість питань традиційного мовознавства досліджують з 

нових позицій. Абревіація не є винятком. Абревіатура (італ. abbreviatura, лат. 

abbrevio – скорочую, стислий) – це складноскорочені слова, утворені з 

перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи 

поняття. Зазвичай абревіатура розглядається серед головних процесів 

словотвору поряд з іншими способами (афіксацією, префіксацією тощо). 

Лінгвісти одностайно визнають специфічність абревіації, оскільки вона є 

таким складноскороченим найменуванням, частини вихідної або мотивуючої 

конструкції якої складно впізнати. Деякі науковці розмежовують поняття 

«абревіатура» та «скорочення» [4]. За визначенням скорочення є ширшим 

поняттям, ніж абревіатура. Скорочення – це такий спосіб словотвору, суть 

якого полягає у відсіканні частини основи, що або збігається зі словом, або 

являє собою словосполучення, об‘єднане загальним змістом. Скорочення 

прийнято поділяти на лексичні й графічні. До лексичних належать усічені 

слова (clipped or stump words) і акроніми (initial words or acronyms).  

У статті розглянуто особливості використання скорочень у латинській 

мові; надано переклад лексичних абревіатур, що зустрічаються в текстах з 

юриспруденції; позначено  найбільш вживані лексичні абревіатури  в 

англійській мові. Метою даної статті є дослідити особливості перекладу 

латинської абревіатури та інших скорочень в юридичній мові.  

Найхарактернішим типом скорочення слів у латинській мові є 

абревіатура, що утворена шляхом відділення перших літер кожного слова, 
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словосполучення, фрази або виразу й подальшого їх злиття, так звані 

―ініціальні‖ або початкові абревіатури. Хотілося б зазначити найбільш 

вживані скорочення латинського походження, які зустрічаються в  текстах з 

юриспруденції, що базуються на вивченні латинської мови як писемної мови 

джерел римського цивільного права. У підручнику з латинської мови для 

юристів окремо виділено скорочення для запам‘ятовування [3]. Так, чотири 

літери S.P.Q.R. (Senatus рopulusque Romanus – сенат і римський народ) 

становили урочисту формулу римської державності. Всього лише два знаки 

SC позначали постанову сенату, раду, рекомендацію сенату, а в епоху 

принципату – постанову, що дорівнює закону. Мали популярність і короткі 

скорочення, наприклад: N.L. (Non liquet) –не ясно, утримуюсь (вирок судді); 

С. (Condemno) – засуджую, висуваю позов; А. (Absolvo) – виправдовую; 

L.(Liběro) –  звільняю; L.S.( Locus sigilli) – місце для печатки; LXIIT (Leges 

duoděcim tabulārum) – закон дванадцяти таблиць; CIC (Corpus iuris civilis) – 

звід цивільних законів; NB (Nota bene) – добре запам‘ятай; Ab U. C. (Ab Urbe 

condĭta) – від заснування Риму (рік). 

Найбільшу складність для перекладача іноземної мови становлять 

абревіатури латинського походження. Це особливо актуально для мов 

Європи, зокрема, для англійської мови, алфавіт якої, на відміну від інших 

мов, збігається з латинським, що призводить до неадекватного 

розшифрування скороченого терміна. Абревіатура латинського походження 

поширена як у письмовій офіційній, так і в неофіційній діловій розмовній 

мові різних спеціалістів. Вони стоять осторонь ще й тому, що 

розшифрування, тобто латинські прототипи, більшості абревіатур повністю 

забуті, тому їх справедливо можна вважати «умовними позначеннями» 

деяких англійських термінів. Лінгвісти відносять скорочення латинського 

походження до класу лексичних абревіатур, оскільки вони не дуже 

відрізняються від останніх [2, с.54].  

У кожному великому словнику є додатки, що утворюють специфічні 

міні - словники: словник неологізмів, словник власних назв, словник імен і 
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прізвищ та словник скорочень. Серед різних засобів перекладу абревіатури і 

скорочень більшість перекладознавців виділяють наступні: скорочений 

переклад, переклад шляхом транслітерації та експлікації. Скорочений 

переклад та транслітерацію можна поєднати, оскільки ці обидва засоби 

перекладу вживаються у тому разі, коли певне скорочення найбільш 

поширене і загальновідоме. Що ж стосується експлікації, то це є такий спосіб 

перекладу, при якому ми не лише розшифровуємо скорочення, а й також 

даємо його пояснення.  

Наведемо приклад  найбільш вживаних лексичних скорочень 

латинського походження, що використовуються в англійській мові:  

a.m. (лат. ante meridiem) – до півдня; 

p.m (лат.post meridiem) – після півдня;  

cf (лат.confer) – порівняй;  

i.e. (лат. id est) – тобто, іншими словами;  

e.g. (лат. exempli gratia) – наприклад;  

q.v. (лат. quod vide) – що слід подивитись, дивись (там-то, на сторінці);  

viz (лат. videlicet) – а саме, тобто; 

etc. (лат. et cetera) – і так далі, та інше; 

NB або N.B. (лат.nota bene) – нотабене, зверни увагу, добре запам‘ятай; 

vs. або v.( лат. versus) –  навпаки, у порівнянні з; 

ib. або ibid. (лат. ibidem) – там же, у тому ж місці (термін, що 

використовується у науковій бібліографії при цитуванні літератури);  

et al. (лат. et allii)  – та інші (колеги, автори тощо) 

P.S. (лат. post scriptum)  – постскриптум, післямова, доповнення до тексту. 

Отже, роль абревіатури  у сучасній лексикології важко переоцінити, оскільки 

лексичні скорочення латинського походження допомагають скоротити до 

мінімуму мовленеві зусилля та  витрачений час на переклад речення. 

Найбільш розповсюдженим засобом перекладу абревіатур і скорочень, які 

вживаються в юридичній мові є експлікація, тобто повний переклад, при 

якому не лише розшифровується слово, але й надається його пояснення.   
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ЮРИДИЧНА МОВА: РІВЕНЬ ДИСКУРСУ 

Ходаковська О.О. (Харків) 

Дискурс пов‘язують з такою активністю в мові, яка відповідає 

специфічній мовній сфері та відрізняється специфічною лексикою. Дискурс 

створюється в певному змістовому полі та покликаний передавати певний 

зміст, він є націленим на комунікативну дію з власною прагматикою. 

Визначним критерієм дискурсу стає особлива мовна середа, в якій 

створюються мовні конструкції. Отже, термін «дискурс» потребує 

відповідного визначення — «науковий дискурс», «рекламний дискурс», 

«юридичний дискурс». Дискурс можна тлумачити як «мову в мові», тобто 

певну лексику, семантику, прагматику та синтаксис, які постають в 

актуальних комунікативних актах, мовленні і текстах.   

Дискурс має як спільні, так і відмінні риси у порівнянні з мовою та 

мовленням. Так само як і мовлення, він є процесом та діяльністю, однак на 

відміну від мовлення, він має внутрішню організацію, цілісність, яка 
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визначається певним жанром, стилем, видом. Мова є універсальною 

мікросистемою, тоді як дискурс є конкретною міні-системою. Дискурс — це 

мова, що є уведеною до конкретного соціокультурного контексту. 

Поняття «дискурс» співвідноситься з поняттям «текст» і 

характеризується аналогічними параметрами завершеності, зв‘язності, але 

відрізняється від останнього тим, що дискурс одночасно розглядається і як 

процес, і як результат у вигляді фіксованого тексту. Деякі лінгвісти 

використовують таку формулу: «дискурс=текст +позатекстова інформація». 

Але подібне тлумачення нівелює суттєву різницю між ними: в тексті 

елементи мови надаються зазвичай у статиці, у дискурсі всі компоненти 

спостерігаються в динаміці.   

Заслуговує на увагу визначення дискурсу Алексеєвої.Л., яке водночас є 

лаконічним та змістовним: «Вербально опосередкована діяльність у 

спеціальній сфері» [1].  

 Найбільш повним виглядає визначення дискурсу, запропоноване 

Н.Арутюновою: «зв‘язний текст у сукупності з екстралінгвістичними — 

прагматичними, соціокультурними, психологічними та іншими факторами; 

мовлення, що занурене в життя» [3, с. 136−137]. 

Дослідження структурно-композиційних та лексико-термінологічних 

особливостей законодавчих текстів, не зважаючи на їхню безсумнівну 

цінність та значущість, не пропонують системного уявлення про мову 

законодавства. Необхідно розглядати процеси в ширшому соціальному 

контексті функціонування мови, а саме з позиції дискурсу.  

Otto Walter структурує юридичний дискурс за відповідними 

функціональними галузями права: — 1) мова законів (законодавчі, абстрактні 

правові норми, призначені законодавцем як для фахівців, так і неюристів); 2) 

мова юридичної науки та експертиз (коментарі та обговорення спеціальних 

питань фахівцями для фахівців); 3) мова відомчого писемного спілкування 

(формуляри, пам‘ятки, повістки та ін.); 4) адміністративний жаргон 

(неофіційне обговорення спеціальних питань фахівцями) [4, c.44-57]. Для 
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кожного функціонально-стильового різновиду юридичної мови властиві свої 

специфічні ознаки, норми і правила використання мовних засобів у 

відповідності до ситуації та комунікативного завдання. 

Законодавчий дискурс належить до законодавчого підстилю офіційно-

ділового  стилю. Його письмова форма представлена у вигляді розпоряджень 

– закони, рішення, нормативні акти, постанови, вторинні (інструкції, 

пояснювальні листи, консультації, постатейні та оперативні коментарі); усна 

форма у вигляді клопотання – апелюючи парламентські промови та як 

інформаційна діяльність – парламентські промови, дебати. 

Розробка тексту законодавчого акту вимагає не тільки дотримання 

норм літературної мови, але й законів логіки, оскільки в основі тексту будь-

якого закону є змістовні залежності. Вимоги до осіб, що здійснюють 

правотворчу діяльність, повинні включати в себе вміння застосовувати під 

час створення текстів законодавчих актів правила формальної логіки, які 

дозволяють створити ту логічну основу вираження правових норм, що має 

назву «тканина закону». Правотворча, правозастосовна та правоохоронна 

діяльність пов‘язані з найбільш нагальними потребами та інтересами 

суспільства, тому навіть найменша помилка може призвести до серйозних 

негативних наслідків.  

Право як форма громадської свідомості з відповідним до нього видом 

діяльності є головним екстралінгвістичним фактором, що створює стиль, 

стосовно жанрів офіційно-ділового стилю. Правовий вид соціокультурної 

діяльності сучасні дослідники (Г. Батищев, В. Салимовський) розглядають як 

ієрархічно організовану систему окремих діяльностей з цілями спілкування 

та відповідними функціями. Вербальна регулятивна діяльність в правовій 

царині реалізується, по-перше, через висловлення розпоряджень держави, 

органа, вповноваженої особи по відношенню до нижчих органів, інститутів, 

установ; по-друге, шляхом клопотання нижчих структур, виконавців, 

окремих громадян до вищих органів з проханнями, пропозиціями, заявами, 

які спонукають останніх до якихось дій, прийняття рішень. 
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Письмова форма юридичного дискурсу представлена у вигляді 

розпоряджень — закони, рішення, нормативні акти, постанови, вторинні 

(інструкції, пояснювальні листи, консультації, постатейні та оперативні 

коментарі); усна форма у вигляді клопотання — апелюючи парламентські 

промови та як інформаційна діяльність — парламентські промови, дебати. 

Мова права виконує низку функцій, серед яких Н.В. Артикуца 

розрізнює такі базові (загальномовні) і специфічні функції: 

1) номінативна (називання правових реалій і понять); 

2) гносеологічна (знаряддя й спосіб правового пізнання, оволодіння 

суспільно-правовим досвідом); 

3) аксіологічна (правової та морально-етичної оцінки); 

4) комунікативна (правового спілкування); 

5) регулювально-волюнтативна (правове регулювання людської 

поведінки та суспільних відносин через волевиявлення суб‘єкта 

права та вплив на правосвідомість); 

6) культуроносна (збереження й передача правового знання та 

правової культури); 

7) естетична (мовностилістична довершеність тексту закону як еталон 

для усіх юридичних документів) [2]. 

Загальні мовні характеристики законодавчого дискурсу в англійській та 

українській мовах мають певні спільні риси. Мова законодавчого дискурсу 

типово є ритуальною та архаїчною, вона підпорядковується дуже суворим 

стилістичним нормам у відношенні способу висловлювання і регістру, а 

також високою мірою кодифікованих жанрових структур, e.g.  

Now, therefore, we, Your Majesty‘s most dutiful and loyal subjects, the 

Commons of the United Kingdom in Parliament assembled, have freely and 

voluntarily resolved to make such provision as hereinafter appears for the 

purposes aforesaid, and we do most humbly beseech Your Majesty that it may be 

enacted, and be it enacted by the Queen‘s most Excellent Majesty, by and with the 
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advice and Spiritual and Temporal, and Commons, in this present Parliament 

assembled, and by the authority of the same, as follows… 

Стиль правових документів не повинен викликати додаткових 

асоціацій та відвертати увагу від змісту документу, будь-які індивідуально-

авторські риси повинні бути відсутні. Нейтральне викладення юридичних 

норм підвищує ефективність правового регулювання.  
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ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ 

Частник О.С. (Харків) 

Реформування національної системи освіти в Україні не може 

здійснюватися без аналізу сучасного стану освітніх систем країн Західної 

Європи і США. Вивчення зарубіжного досвіду, участь у процесах 

гармонізації архітектури вищої освіти на континенті прискорить входження 

України в світовий освітній простір, збагатить учбову і наукову діяльність 

новим змістом. А це, в свою чергу, дозволить підготувати спеціалістів, які 

відповідають вимогам сучасного суспільства. Сучасна цивілізація виходить 
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на принципово новий інформаційний (постіндустріальний) ступінь свого 

розвитку, коли провідною світовою тенденцією визнається глобалізація 

соціальних і культурних процесів. Однак глобалізація, поряд із позитивними 

сторонами, виявила і ряд серйозних глобальних проблем: соціальних, 

економічних, екологічних і духовно-моральних. У відповідності до стратегії 

стабільного розвитку сучасної цивілізації, необхідна нова концепція освіти, 

що відповідає перспективам ХХІ століття.  

Глобальну місію в сфері освіти здійснює університет ООН (штаб-

квартира в м. Токіо), що є частиною системи ООН. Університет є унікальною 

освітньою дослідницькою структурою, що являє собою співтовариство 

вчених та виконує функцію форуму для пошуку нових концептуальних 

підходів до вирішення світових проблем. Всебічний аналіз і розробку цілей, 

форм і засобів модернізації освіти здійснює ЮНЕСКО. Синтезуючи та 

аналізуючи світовий досвід теорії і практики а галузі освіти, ЮНЕСКО 

сприяє обміну і розповсюдженню найбільш позитивних результатів, дозволяє 

державам і органам управління освіти проаналізувати узгодженість своєї 

політики з загальними тенденціями розвитку освіти. Співробітництво країн в 

галузі освіти є однією з суттєвих сторін діяльності ООН і ЮНЕСКО.  

Аналізуючи тенденції сучасної освіти, можна виділити два глобальних 

процеси, що, з одного боку, протиставлені один одному, а з другого – 

взаємопов‘язані і доповнюють один одного. Це процеси диверсифікації та 

інтернаціоналізації освіти.  

Диверсифікація пов‘язана зі створенням нових освітніх установ, з 

наданням освітніх функцій громадським установам, з введенням нових 

напрямків навчання, нових курсів і дисциплін, створенням 

міждисциплінарних програм. Змінюються методи навчання, реорганізується 

система управління освітою, структура навчальних закладів та порядок їх 

фінансування. 
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Інтернаціоналізація освіти, навпаки, спрямована на зближення 

національних систем, тих спільних засад, що складають основу 

різноманітності національних культур, сприяючи їх взаємозбагаченню. 

Інструментами інтернаціоналізації виступають обмін студентами, 

викладачами і дослідниками, визнання дипломів і вчених ступенів, загальні 

стандарти освіти та ін. Прикладом інтеграційних процесів в сфері вищої, 

зокрема, юридичної освіти країн Європейського Союзу є програма 

ЕРАЗМУС+.  

Але інтернаціоналізацію не слід розуміти як універсалізацію освіти, 

тобто створення ідентичних національних освітніх систем. Швидше, процес 

інтернаціоналізації сприяє розвитку національних систем освіти, 

стимулюючи їх до досягнення однаково високих стандартів освіти.  

Процес інтернаціоналізації освіти триває не тільки за змістом, а й за 

методиками навчання і організаційними формами.  

 Слід відзначити, що в західних університетах процес 

інтернаціоналізації розглядається не тільки як пріоритетний, а як і один із 

складників місії університету. Ці питання вбачаються не менш актуальними і 

для нашої вищої школи. Інтернаціоналізація, як процес міжнародної 

орієнтації вузів, має в своїй основі три елементи: наявність міжнародного 

компоненту у змісті навчальних планів та програм, міжнародна мобільність 

студентів та професорів, наявність програм технічного співробітництва та 

взаємодопомоги. Міжнародна освіта має включати в себе не тільки відповідні 

навчальні плани і програми, міжнародні обміни студентами і викладачами, 

спільні програми з місцевими громадами, перепідготовку кадрів та широкий 

спектр адміністративних послуг, а й демонструвати певну прихильність до 

ідеї глобального світогляду. Вважається, що міжнародна освіта – це набір 

різнопланових заходів, програм і послуг, які проходять в рамках курсів за 

міжнародними напрямками, міжнародних академічних обмінів і технічного 

співробітництва. 
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Для ―інтернаціоналізованого‖ університету характерний такий набір 

ознак: присутність міжнародної спеціалізації (або можливості отримання 

другої спеціальності з міжнародним профілем професійної діяльності на всіх 

факультетах); викладання світових мов і наявність країнознавчих курсів; 

наявність обов‘язкових курсів з елементами порівняльного аналізу для всіх 

студентів; проведення міжнародних заходів; наявність досвіду роботи з 

міжнародними фундаціями; наявність закордонних студентів, викладачів, їх 

активна участь в процесі інтернаціоналізації; наявність можливостей для 

навчання, проведення досліджень і консультацій за кордоном; партнерські 

відносини із закордонними університетами.  

Отже, для успішної інтернаціоналізації вищої школи необхідна 

наявність у вузів механізму взаємозаліку курсів, прослуханих студентами в 

іншому університеті; готовність університетів прийняти міжнародних 

спеціалістів для читання лекцій мовою, що відрізняється від основної мови 

викладання; готовність студентів сприймати зміст лекцій іноземною мовою; 

спроможність вузу надати закордонному лектору перекладацькі послуги; 

надання викладачам університету можливості вивчення іноземних мов або 

поліпшення вже надбаних знань, використання кафедрами іноземних мов 

комунікативної методики викладання, включаючи елементи знайомства з 

культурою країни, мова якої вивчається; наявність досвіду в розробці та 

менеджменті міжнародних освітніх та наукових проектів.  

 

СПЕЦИФІКА ВИВЧЕННЯ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ-

МЕДИКАМИ 

Шпанько Т.С. (Харків) 

Дисципліна «Латинська мова в фізичній реабілітації» є невід‘ємним 

елементом навчання студентів-реабілітологів. Засвоєння цієї дисципліни в 

рамках базової медичної освіти на I курсі сприяє формуванню 

термінологічно грамотного фахівця, його професійної мовної культури. 

Враховуючи специфіку предмета, необхідно звертати увагу на значення 
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латинської мови не тільки для студентів-медиків, але й для сучасного 

спеціаліста. 

У сучасному світі є професії, для яких знання латини є обов'язковим. 

Передусім, це медицина, а також природні науки і юриспруденція. Для 

представників цих професій латина є спільною мовою незалежно від їх 

національності. На багатьох наукових симпозіумах досі лекції та доповіді 

читаються латинською мовою. 

Завдяки вивченню  латинської мови студенти мають можливість 

поринути до стародавньої культури й істотно розширити кругозір та 

ерудицію. Крім того, вона розвиває пам'ять, логіку та мислення. Вивчення 

латини допомагає розбиратися в походженні слів живих мов, в розумінні 

значення багатьох термінів без спеціального перекладу, запам'ятовувати 

правильне написання важких слів. 

Для вивчення сучасних мов комунікативний підхід є досить 

актуальним, оскільки він розрахований на розвиток навичок розмовної мови, 

але для вивчення латини цей засіб не дуже дієвий, у зв‘язку з тим, що 

розмовна латина більше не є засобом повсякденного спілкування. Зазвичай 

вивчення латини будується на читанні текстів і їх граматичному 

коментуванні. Саме на цьому принципі ґрунтується сучасне викладання 

латини. Студентам доводиться багато вчити і користуватися словником, 

складати таблиці, розбирати складні тексти. Звичайно, як і оволодіння будь-

якою іншою мовою, вивчення латини вимагає терпіння та наполегливості.   

Щоб зробити процес вивчення латинської мови більш цікавим, 

рекомендується на кожній парі відводити декілька хвилин для знайомства з 

історією античності, а також давати студентам завдання, які б демонстрували 

їм,  як можна з легкістю знаходити застосовування вже набутим знанням з 

латинської мови – знаходити латинські чи грецькі 

корені в складних наукових термінах, іноземних словах, розуміти деривати, 

читати численні епіграфи на латині, цитати, написи на будинках, предметах і 

девізи компаній. 
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Основи для оволодіння медичною термінологією латинською мовою 

повинні бути закладені на першому курсі шляхом практичного вивчення 

елементів граматики і принципів словотворення, а також значень латинських 

і грецьких словотворчих елементів і певного мінімуму термінологічної 

лексики. 

Під час підготовки майбутніх фахівців в області медицини велике 

значення, безсумнівно, повинно приділятися вивченню латинської мови. З 

самого початку знайомства з медичною наукою студентам трапляються 

спеціальні поняття латинською мовою. Тому потрібно надати особливе 

значення її вивченню не тільки як мови однієї з найдавніших культур, але і як 

мови, необхідної в практичній діяльності фахівця-медика. 

Викладання елементів латинської граматики послідовно орієнтовано на 

викладання основ медичної термінології. Студенти приділяють увагу тим 

знанням, які необхідні головним чином для номінації — позначення 

латинськими термінами спеціальних понять у різних дисциплінах медико-

біологічного і медичного характеру. Цілеспрямованість студента та його 

самостійна робота розширює пізнавально-освітній аспект вивчення латини і 

її міжпредметні зв‘язки з іншими дисциплінами навчального циклу. 
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