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І. Сучасні лінгвістичні студії 

 

ВИКОРИСТАННЯ МЕТАФОР КОНФЛІКТУ В ПОЛІТИЧНОМУ 

ДИСКУРСІ 

Бесараб Т. П. 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 

besarabtp73@gmail.com 

Харків, Україна 

Key words: metaphors of conflict, conceptual metaphors, political discourse 

Abstract. The article deals with pragmatic aspects of metaphors as well as 

metaphors of conflict that are often used to describe political elections to. The 

research shows that such kind of metaphors is considered to be a manifestation of 

democracy in Western cultures. Special attention  is devoted to conceptual 

metaphors and their  influence on  political language with special regard to 

language used for war-related content. 

Kоли справа доходить до лінгвістичного оформлення війни, метафори 

завжди були ключовими для багатьох політиків в передачі свого послання і 

спрощення відмінності між добром і злом. Використання метафор в 

політичному дискурсі допомагає політикам спростити їх зміст і зробити 

аудиторію більш зрозумілою їх послання, як зазначає Лакофф: «Абстракції і 

надзвичайно складні ситуації зазвичай розуміються через метафори». 

Лакофф далі описує використання метафор як щось не обов'язково добре чи 

погане, а скоріше зображує його як стилістичний прийом, широко 

поширений навіть у повсякденній мові [7, c 25]. 

У той час як метафори в повсякденній мові можуть часто 

використовуватися в чисто стилістичних цілях, в політичній риториці їх 

використання часто переслідує інші цілі. Звичайно, приємно слухати багаті 

метафори в політичній промові, такі як ті, що президенти США постійно 

використовують в своїх виступах. Але, крім аспекту краси, метафори в 

політичній риториці часто виконують більш чітку функцію, намагаючись 
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посилити сенс послання і тим самим переконати реципієнта. За останні 

десятиліття використання конкретних метафор стало ще більш важливим 

компонентом політичної мови і піддалося численним лінгвістичним аналізом. 

Халверсон зазначає, що «[з] 11 вересня політичний дискурс про тероризм в 

значній мірі був стилізацію метафор», і конкретно характеризує пов’язані з 

тероризмом терміни як «побудовані з системи метафор». Тому видається 

дуже цікавим ще пильніше поглянути на те, як метафори використовуються в 

контексті військової мови в Сполучених Штатах, оскільки ми припускаємо, 

що ці матеріали ідеально підходять для аналізу того, як створюються 

пов’язані з війною метафори і для якої конкретної мети вони служать. 

Мета дослідження: 

Як правило, у політиків зазвичай відсутній конкретний опис того, з кого 

насправді складається конкретний ворог. Найчастіше представляються 

досить абстрактні загрози, щоб виключити потенційно небезпечні 

конкретизації і спростити повідомлення для широкої аудиторії і засобів 

масової інформації. Те, що Халверсон вважає правильним для визначення 

тероризму, справджується і для визначення конкретного ворога: «Насправді, 

це дуже схоже на метафору – ви дізнаєтеся, коли побачите, але визначити 

його важко». 

«Мова, пов’язана з війною, має вирішальне значення для прихованих 

посилів, які мовець прагне передати, часто спрощуючи слова« добро » і« зло» 

і використовуючи певні метафори. 

Той, хто цікавиться політикою, вважає цілком очевидним використання 

метафор, що використовують образи конфлікту для опису політичних подій: 

вибори – це битви, виборчі округи – це поля битви. Ці метафори впливають 

на те, як ми думаємо про політику, змішуючи ідеї з політикою і конфліктом. 

Таким чином, вони сприяють створенню політичного дискурсу, де метафори 

ініціюють ряд прагматичних ефектів, що передають ідеологічні точки зору. 

Більш того, метафори конфлікту – один з інструментів журналіста, який 

дозволяє вдихнути життя в новини і зробити їх актуальними для читача. 
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У цій статті досліджується використання метафор конфлікту для опису 

політичних виборів за допомогою тематичного дослідження, переслідуючи 

три мети: дослідити прагматичні аспекти метафори, які навмисно чи 

ненавмисно передають відносини; спеціально досліджувати випадок метафор 

конфлікту; і, нарешті, розглянути метафору як крос-лінгвістичний феномен, 

порівнявши повідомлення англійської преси про одне й те ж подію. 

Традиційні підходи до метафори розглядають її як «еліптичне 

порівняння, корисне для стилістичних, риторичних та дидактичних цілей, але 

яке можна перевести в буквальний переказ без втрати когнітивного змісту» 

[7; c. 4]. Справді, метафору часто називали відхиленням або навіть засобом 

обману, маскуючи «буквальну правду». У 1980 році «Метафори» Лакофф і 

Джонсона, якими ми живемо, викликали незворотні зрушення у відносинах, 

виклавши погляд на метафору як на всепроникаючий когнітивний феномен. 

Лакофф і Джонсон стверджують, що «людські розумові процеси в значній 

мірі метафоричні» і що «сутність метафори полягає в розумінні і 

переживанні одного виду речей з точки зору іншого» [6]. Їх погляди стали 

відомі як теорія концептуальних метафор. 

Концептуальні метафори можна розуміти як відображення відповідностей 

[5; c. 4-6] між двома концептуальними областями: вихідної областю, з якої 

ми черпаємо метафоричні вирази для розуміння іншої концептуальної 

області, і цільовою областю, яка є концептуальною областю. що ми 

намагаємося описати і зрозуміти. Концептуальні метафори зазвичай 

записуються маленькими великими літерами, таким чином: цільова 

концептуальна область = джерело концептуальної області. У цьому 

дослідженні метафора визначається як лінгвістичне вираження 

концептуальної метафори, а теорія концептуальної метафори забезпечує 

теоретичну основу для ідентифікації та класифікації метафор, 

використовуючи поняття веб-сторінку до лежачої в основі концепції. 

Метафори часто використовуються для опису абстрактних понять в 

конкретних термінах [2]. Наприклад, концептуальна метафора politics = war 
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(також пишеться politics is war), яка становить домінуючу метафору в даних 

тематичного дослідження, породжує лінгвістичне вираження «боротьба = 

виборча кампанія»: абстрактні процеси виборів описуються в термінах 

конфлікту. 

Теорія концептуальних метафор має деякі обмеження, зокрема той факт, 

що ідентифікація концептуальних метафор, очевидно, є суб'єктивним 

процесом [13; c.20]. Проте, техніка угруповання метафор відповідно до 

основними поняттями, такими як an election = a battle або a disappointment = 

a physical blow, є корисний і зручний спосіб для одночасного вивчення 

кількох різних мовних виразів одних і тих же концепцій. Він дозволяє 

групувати метафори в керованих кількостях, об'єднуючи вихідні і цільові 

домени і семантичні поля з широкого діапазону лінгвістичних виразів. З 

прагматичної точки зору Чартеріс-Блек заявляє, що «Визначення 

концептуальної основи метафор – це спосіб пояснення асоціацій, що лежать в 

основі метафори» [3; c. 24]. Це вивчення концепцій є важливою частиною 

вивчення причин використання метафор, і особливо використання метафор 

для передачі переконань і цінностей. Наприклад, метафора «dealt a heavy 

blow» –  завдав важкого удару (The Economist) ґрунтується на аналогії між 

фізичною владою і політичною владою і дає негативну оцінку слабшій партії. 

Для порівняння: категоризація на основі традиційних теорій, таких як 

сортування за мовним висловом, семантичному полю або класу слів, дала б 

більш обмежений і поверхневий діапазон результатів. 

Загальні метафори часто об'єднуються, щоб створити більш ментальну 

картину, яку Лакофф і Джонсон назвали «емпіричним гештальтом» [6; c. 71], 

але який тепер по-різному відомий як фрейм [4], ідеалізована когнітивна 

модель або ICM. [5], схема [6] або сценарій [7]. 

Рамки не обов'язково повинні бути метафоричними. Шенка і Абельсон 

розробили знаменитий кадр «ресторан» з ролями (наприклад, офіціант), 

сценаріями (ми знаємо, що очікуємо від офіціанта) та реквізитом, наприклад 

меню. Фрейми складають частину постійно оновлюваних фонових знань, які 



7  

використовуються при інтерпретації будь-якого висловлювання. Коли ми 

стикаємося з чимось новим, ми намагаємося помістити це в існуючу 

структуру, реальну або метафоричну, щоб допомогти нам зрозуміти це. Це 

прагнення знайти аналогію чогось нового в рамках наших існуючих знань 

надзвичайно потужно і є однією з причин використання конкретних метафор 

для опису абстрактних процесів. [8] 

У текстах тематичних досліджень позитивний етнос, навколишнього 

поняття конфлікту, особливо збройного конфлікту, очевидний в частому 

використанні слів «перемога / переможець», також має позитивну оцінку в 

багатьох культурах. Політична влада метафорою прирівнюється до фізичної 

сили в звичних рамках «виживання найбільш пристосованих». Використання 

метафор конфлікту для опису виборів, які морально високо цінуються в 

західних культурах як прояв демократії, свідчить про це позитивному етносі, 

навколишньому конфлікт вашої таких культурах [9]. 

Використання метафор конфлікту, особливо пов'язаних з особистою 

фізичною силою, перебільшує різницю між виграла і програла стороною на 

виборах, роблячи її більш чіткою, ніж це зазвичай буває в політичній 

реальності. [11; c. 202]. Це перебільшення типово для навмисного 

використання контрасту в політичній літературі. Використання військової 

термінології для опису політичних угруповань, таких як «troops» [війська] 

(MD) і «camps», допомагає зміцнити ідентичність і ідею про те, що існують 

окремі протиборчі групи. 

Метафори конфлікту часто використовуються в політичній літературі, 

щоб направити читача до побудови ідентичностей, особливо в бінарній, 

поляризованої формі, наприклад: «winners and losers або us and the» − 

переможці і переможені. Їх можна розглядати як «in-groups» and «out-groups» 

Поняття «територія з кордонами» становить частину фрейму конфлікту, а 

також узгоджується з ідеями «всередині своєї групи» і «чужий групи» [12; c. 

57]. Отже, відносини часто концептуалізуються на основі просторових 

відносин. Це викликає метафори, пов'язані з наступними поняттями: «lame 
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duck» (колишній президент), «an election = a battle» (fight, victory, defeat, 

routed, trounced, captured), «political groupings = military groupings». Всі ці 

особливості сприяють узгодженості зображення в знайомій рамці, яка 

зазвичай становить дві протиборчі і чітко помітні групи, які беруть участь в 

конфронтації, одна з яких забезпечить явну перемогу над іншою. 

Метафора складається з набору відповідних контактів чи відображень 

між джерелом (війною) і метою (в даному випадку − виборами). 

Метафоричні слідства [13] містять елементи додаткових знань про вихідні 

домені, які не визначені метафоричним виразом, але які читачеві фактично 

пропонується вивести з цього вихідного домену в цільової домен. Таким 

чином, читачі мають тенденцію позначати цільову проблему − вибори − 

наслідки конфлікту. Однак не всі припущення щодо звичайних ролей і дій в 

конфліктній ситуації насправді застосовні до виборів, і цей факт можна 

використовувати в політичних цілях. Метафора може використовуватися для 

передачі оцінки; він також може використовуватися для інших цілей, 

наприклад, стилістичних, але все ж може передавати оцінку. Як заявив Beard: 

«Новини − це уявлення в цьому сенсі побудови: це не вільне від цінностей 

відображення «фактів»[1; c. 4].  Окремі аспекти метафори породжують безліч 

різноманітних ефектів, які, в свою чергу, спонукають читача інтерпретувати 

текст певним чином. Вибір метафоричного фрейму − конфлікту, а не, 

скажімо, спорту − є усвідомленим рішенням з боку журналіста, оскільки 

існують альтернативні метафори, які допоможуть читачеві концептуалізувати 

подію, вибір рамки конфлікту відображає вибір ефектів, які можуть бути 

отримані від її використання. 

Висновок: 

Тексти тематичних досліджень малюють чітку картину про вибори як про 

фізичні конфлікти. Це констатує очевидне: відповідні метафори майже все 

ретельно лексікалізороване, а структура конфлікту міцно вкоренилася в 

якості стандартного образу політичної боротьби. Послідовність, з якою 

використовуються метафори конфлікту, служить для локалізації дискурсу в 
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рамках цього фрейму і утримання його там; а метафори оживляють 

потенційно нудну тему. 

Charteris-Black коментує: «Метафора − це один з ресурсів, доступних для 

створення різних уявлень про світ» [3; c .: 131-2]. Метафора досягає цього не 

в останню чергу за рахунок залучення емоцій читача в абстрактну тему. Що 

ще більш важливо, використання метафор конфлікту спрямовує читача до 

певної інтерпретації, в основному за рахунок прагматичних ефектів. Це було 

помічено в матеріалах тематичного дослідження, в тому числі встановлення 

ідентичностей і контрастів, які призвели до того, що вибори зображувалися в 

основному як поляризоване змагання; конотації та асоціації деяких метафор, 

які запускають висновки, що несуть оцінки; і метафоричні слідства, що 

призводять до того, що можна розглядати як надмірно спрощене, надмірно 

драматизоване зображення. 

Фактично, враховуючи по суті ворожий характер політики в цілому, 

аналогія між політикою і конфліктом цілком може бути «універсальної» 

метафорою, якщо використовувати термін Кёвечеса [5], заснований на 

основній концепції АРГУМЕНТ − ЦЕ ВІЙНА, яка використовувалася як 

класичний приклад концептуальної метафори Лакофф і Джонсона [7; c. 4]. 

Проте, було дві відмінності між метафорами в текстах дослідження: у 

французькій мові було більше метафор, що відносяться до військових груп і 

фізичним боїв. 
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THE CATEGORY OF TENSE IN THE ENGLISH LANGUAGE  
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There are three main divisions of time: the Past, Present and Future. The Past 

and the Future are interminable, while the Present is theoretically but a fragment of 

a moment. It is the moment of the speaker’s immediate perception of the objective 

reality and it coincides with the moment of speech: 

TIME 
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 PAST 
PRESENT  

MOMENT  
FUTURE 

So, the linguistic content of the present moment is the moment of speech [1]. 

Though the present moment is but a fragment of a second, it is the most 

important for us because at every immediate moment of perception of the objective 

reality we always live in the Present. The objective time is reflected in the thought 

in the form of the concept of temporality and through the thought is represented in 

human languages with the help of various means: 

• lexical (yesterday, today, tomorrow, then);  

• lexico-morphological (pre-war, post-war);  

• lexico-syntactical (in two days, this week, two weeks ago); 

• morphological with the help of tense forms (he speaks, he spoke, he will 

speak, he has been speaking). 

 

The most abstract means of expressing temporality is the morphological one, 

i.e. when the very grammatical form of the verb, though in a very generalized, 

abstract way, indicates the time of the action spoken of (e.g.: goes, went, will go, 

etc). The tense form “went” only indicates in a generalized way that the action of 

“going” took place before the moment of speaking without any further 

concretization of the time of the event. The tense form “will go” only indicates that 

the action of “going” will take place after the moment of speaking. Thus, the 

category of tense is a verbal category reflecting the objective time and reflecting 

the relations between the time of the action denoted by the predicate verb and the 

time of speaking. The form of the verb indicating the time of the action is called 

tense form. The category of tense is based on the three-member (ternary) 

opposition of the past to the present and future. The system of tenses in Modern 

TEMPORALITY  

M  
(tense) 

L/S 
(in two days, in a week) 

L  
(tomorrow, today) 

L/M  
(pre-war, post-war) 
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English is rather complicated, there are 16 tense aspect forms in Modern English, 

but only some of them are used absolutely, i.e. in accord with the three divisions of 

time (with the immediate regard to the moment of speech). The rest of the tense-

aspect forms are used relatively, i.e. with regard to some past or future moment or 

in other words with indirect reference to the moment of speech. E.g.: the Past 

Perfect Tense, the Future Perfect Tense are considered to be relative tenses. The 

past and the future moments may be expressed lexically, i.e. in a direct way 

(e.g.:by two o’clock, by that time) or by some other action (e.g.: when I came, he 

had already finished his work). 

For a graphic presentation of the system of tenses in Modern English, we must 

use a three temporal centre diagram on which two additional temporal centres must 

be added to the present tense centre. (See the diagram ). 

 

The grammatical category of tense is universally recognized by most scholars.  
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У вимірі діахронії термінологія не є новою наукою, оскільки її коріння 
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простежується ще у Давній Греції. У Західній Європі зародження понять 

термін і термінологія можна віднести до другої половини XVIII ст., оскільки 

саме у цей період з'явилися наукові праці професора Х.Г. Шюца, філолога й 

філософа, у яких він послуговується терміном terminologie. Проте рецепція 

понять термін і термінологія не завжди була позитивною, оскільки, 

наприклад, до XIX ст. термінологію визначали як сукупність складних, 

незрозумілих та марних (непридатних) слів.  

Термінологічна наука набула акцентуації на початку минулого століття, 

коли у 1906 році Міжнародна електротехнічна комісія розпочала формування 

свого словника (vocabulaire électrotechnique internationale (VEI)). Другою 

важливою датою є опублікування у 30-х роках ХХ століття австрійським 

термінологом і промисловцем Е. Вюстером праці «Міжнародне нормування 

мови в техніці, зокрема, в електротехніці» (1931), в якій він заклав засади 

науки про терміни. Науковець став основоположником Віденської 

термінологічної школи й засновником Міжнародної термінологічної 

організації INFOTERM (1971), метою якої є створення банку термінів і 

консолідація зусиль дослідників у галузі термінології у всьому світі. Загальна 

теорія термінології Е. Вюстера, відома здебільшого під радикалом 

традиційної або класичної термінології, знаходиться на межі зіткнення 

лінгвістики, онтології, логіки, інформатики та спеціальних наук. Вона 

базується головним чином на поняттях, характеристиках понять та на пошуку 

їх лінгвістичного відображення – терміна. ЇЇ метою є лексикографічна 

репрезентація термінів – йдеться про ономасіологічний підхід, спрямований в 

основному на термінологічну нормалізацію, яка знаходиться в основі суто 

фахової комунікації.  

Класична термінологія часто позиціонується в опозиції до лексикології. 

Терміни характеризуються недвозначним зв'язком із певною галуззю, до якої 

вони належать, а особливо відносинами взаємної однозначності, які вони 

підтримують з поняттям. Ці принципи були описані та проаналізовані 

багатьма вітчизняними й зарубіжними дослідниками (А.С. Д’яков, І.М. 
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Кочан, M.T. Cabré, J. Pearson, J. Humbley). Загальна теорія термінології 

виключає усе, що стосується контексту продукування та діючих осіб передачі 

знань, тобто визнається існування об'єктивних даних, незалежних від 

спостереження та людського досвіду.  

Наприкінці ХХ століття виникли й розвинулися нові відгалуження 

термінологічної науки, такі як соціотермінологія, текстуальна термінологія, 

інституційна термінологія. Керівниця групи бельгійських дослідників, які 

працюють на базі Центру вивчення фахової мови й комунікації та 

Координаційного термінологічного комітету Європейського Парламенту, 

Р. Теммерман започаткувала соціокогнітивне термінознавство, в контексті 

якого розроблено основні положення теорії динаміки терміна й питання 

розуміння терміна людиною за різних умов фахового спілкування [2, с. 38-

39]. Л. Гілберт, фахівець у галузі лінгвістики та неології, ініціював 

популяризацію наукових і технічних словників шляхом наближення їх до 

сприйняття та розуміння не-фахівцями. Останніми роками термінознавці 

почали говорити про дидактику термінології та про необхідність включення 

термінології як окремої дисципліни до університетських курсів, а не тільки у 

межах навчання перекладу. 

Однак, незважаючи на всі зміни, що відбулися у загальній теорії 

термінології останнім часом, питання стандартизації продовжує посідати 

важливе місце у діяльності термінознавців. Стандартизація є, щонайменше, 

дворівневою реальністю. По-перше, більшість мов змушені підтримувати 

певний порядок у термінологічній номенклатурі, а по-друге, термінологія 

передбачає певний суспільний контроль, завдяки якому термін залишається у 

кожному конкретному випадку свого вживання достатньо чітким і 

однозначним, щоб функціонувати в якості терміна, щодо змісту якого 

спеціалісти будуть мати спільну точку зору, оскільки без цього контролю 

терміни втратили б можливість свого першочергового функціонування.  
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Вивчення дискурсу є одним із пріоритетних напрямків лінгвістичних 

студій. Дискурс включає в себе мовний код, який функціонує у вербальній 

комунікації. Найбільш актуальними є дослідження політичного дискурсу, 

адже, аналізуючи промови політичних діячів, можна спрогнозувати наміри 

політиків, їхні подальші дії та можливий вплив на аудиторію. Характерною 

рисою політичного дискурсу є його метафоричність, використання великої 

кількості стилістично забарвлених слів у тексті.  

З позицій сучасної когнітології, концептуальна метафора є однією з 

основних ментальних операцій, способом пізнання і пояснення оточуючого 

світу. В останні роки спостерігається значне пожвавлення інтересу до 

вивчення концептуальної метафори. Концептуальна метафора ставала 

об’єктом наукових досліджень пострадянських (Н. Арутюнова, Е. Вовк, 

А. Рябов, О. Селіванова, В. Телія, Т. Черніговська) і зарубіжних учених 

(Дж. Лакофф і М. Джонсон, Дж. Фоконьєр і М. Тюрнер, С. Глаксберг і 

Б. Кейсер, Дж. Джейнс, та ін). Не зважаючи на велику кількість наукових 



16  

праць з цього питання, ще й досі залишається не до кінця вивченим 

лінгвокогнітивний аспект концептуальної метафори в політичному дискурсі, 

що й обумовлює актуальність нашого дослідження. Метою статті є 

уточнення сутності понять концептуальна метафора, концепт та 

лінгвокогнітивний аспект концептуальних метафор. 

Метафора потрапляла до кола уваги науковців ще з античних часів. На 

думку Н. Арутюнової, дослідження метафори «стає все більш інтенсивним і 

швидко розширюється, захоплюючи різні області знань – філософію, логіку, 

психологію, психоаналіз, герменевтику, літературознавство, літературну 

критику, теорію витончених мистецтв, семіотику, риторику, лінгвістичну 

філософію, різні школи лінгвістики» [1, c. 5]. Дж. Фоконьєр і М. Тюрнер 

також актуалізують метафору як один із потужних засобів, що рухає 

мистецтво, науку, релігію, технологію [6, с. 62].  

Першими концептуальну метафору дослідили та описали лінгвісти-

теоретики з університету Берклі Джордж Лакофф та філософ Марк Джонсон. 

У своїй науковій праці «Metaphors We Live By» дослідники дійшли висновку, 

що предмет або подія, які виражаються за допомогою метафори, становлять 

собою концептуальну область цілі, а концепти, які застосовуються для 

осмислення цієї цілі, належать до області джерела. Своєрідність 

концептуальної метафори, полягає в тому, що в її основі «лежать не значення 

слів і не категорії, що об'єктивно існують, а концепти, які сформувалися в 

свідомості людини. Ці концепти містять уявлення людини про властивості 

самої людини і його навколишнього світу» [3]. 

Сутність когнітивного потенціалу метафори, на думку основоположників 

теорії концептуальної метафори Дж. Лакоффа і М. Джонсона, полягає в 

складному процесі взаємодії між структурами знань двох концептуальних 

сфер – сфери-джерела (source domain), яка пов'язана з безпосереднім 

фізичним або просторово первинним досвідом, і сфери-мішені (target domain) 

[5]. У результаті цієї взаємодії виникає метафорична проекція зі сфери-

джерела до сфери-мішені.  
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Дослідження концептуальної метафори відбувається в декількох 

аспектах: лінгвокогнітивний, лінгводидактичний, перекладознавчий, 

прагматичний та інші. Концепт є складовою концептуальної метафори. 

Когнітивна лінгвістика досліджує свідомість людини на основі мови і 

сфокусована на виявленні закономірностей у формуванні ментальних 

уявлень [4]. Частина концептів має мовний зв’язок, частина – представлена в 

психіці особливими ментальними репрезентаціями – образами, картинками, 

схемами [4]. Отже, у руслі когнітивного підходу концептуальна метафора в 

політичному дискурсі виступає як спосіб взаємозв’язку мови та політики, 

спосіб пояснення світу, тоді як традиційний, лінгвістичний, аспект 

дослідження концептуальної метафори передбачає вивчення питання їхньої 

типології, структурних моделей метафоричних одиниць та їхніх функцій у 

текстах політичних промов. 

Підсумовуючи, зазначимо, що концепт є складовою частиною 

концептуальної метафори. Складність визначення цього поняття полягає у 

неоднозначності його типології, яка залежить від способу категоризації 

дійсності. Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в тому, щоб 

визначити культурно специфічні риси концептуальної метафори за 

допомогою лінгвокогнітивного аналізу в британському політичному 

дискурсі. 

 

Література 

1. Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс // Теория метафоры: Сб.: Пер. с анг., фр., 

нем., исп., польск. яз.; Вступ. ст. и сост. Н. Д. Арутюновой; Общ. ред. Н. Д. Арутюновой 

и М. А. Журинской. М.: Прогресс, 1990. С.5-33 

2. Бабушкин А.П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка. 

Воронеж, 1996. С. 12,50-53 

3. Глазунова О. І. Логіка метафоричних перетворень. СПб., 2000. 

4. Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, Ю.Г. Панкрац, Л.Г. Лузина. Краткий словарь 

когнитивных терминов.  М: Филол. ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова, 1997. 245 с. 

5. Лакофф Джордж, Джонсон Марк Метафоры, которыми мы живем: Пер. с англ. / 

Под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. М.: Едиториал УРСС, 2004. 256 с. 



18  

6. Fauconnier G., Turner M. Rethinking Metaphor// Cambridge Handbook of Mеtaphor and 

Thought. Cambridge : Cambridge University Press, 2008. P. 53-66.  

 

СТРУКТУРА ТА СПОСОБИ ТВОРЕННЯ АМЕРИКАНСЬКИХ І 

БРИТАНСЬКИХ ТОРГОВИХ НАЗВ БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ  

Зосімова О. В.  

Харківський національний педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди 

oksanazosimova@ukr.net 

Сліченко К. О.  

Харківський національний педагогічний університет імені 

Г.С. Сковороди 

slichenko1999@gmail.com 

Харків, Україна 

Проблема номінації, зокрема у сфері торгових назв, була й залишається 

одним із важливих питань лінгвістики. Дослідження товаронімів – 

особливого різновиду онімної лексики – розпочалося у мовознавстві відносно 

нещодавно, але інтерес до їхнього вивчення постійно зростає. Торгові назви 

привертали увагу таких учених, як О. Вінарєва [1], Г. Зимовець [2], М. Данезі 

[5], Ф. Нуессел [7], О. Тепла [3], С. Шестакова [4] та ін. Однак загальний 

огляд досліджень, присвячених вивченню особливостей структури, мотивації 

та функцій товаронімів, свідчить про чимало відкритих питань у цій галузі.  

Отже, відповідність окресленої проблеми напрямам сучасних 

лінгвістичних студій та водночас недостатній рівень вивчення англомовних 

торгових назв у сфері харчової індустрії зумовлює актуальність теми цієї 

розвідки. 

Мета дослідження – визначити основні структурні типи та способи 

творення торгових назв безалкогольних напоїв, популярних у США та 

Великій Британії. 
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На основі аналізу структури 170 американських та британських 

товаронімів [6; 8] було виділено 3 структурні типи лексичних одиниць: 

1) Прості (62 одиниці):  

- утворені від іменників (N) – Aquarius, Surge, Sprite, Pepsi, Vault, Monster, 

Shasta, Barr, Pet, Tizer, Bawls, Moxie, Izze, Corona, Grapico, Squirt, Tango. 

- утворені від іменників у присвійному відмінку (N’) – Vernor's, Mott's. 

Переважну кількість товаронімів утворено від іменників в однині шляхом 

простої онімізації (наприклад, апелятив ‘monster’ – назва напою Monster) або 

трансонімізації, як-от: Shasta – від назви вулкану Shasta в Північній 

Каліфорнії) [9]. Назви безалкогольних напоїв, утворені від іменників у 

присвійному відмінку, є нечисленними. 

Онімізація також може доповнюватися суфіксацією, як-от у формуванні 

назв за допомогою суфіксу -ette, наприклад: Grapette, Orangette. Деякі назви 

утворено шляхом усічення апелятива, як-от Tizer – від Appetizer, Pepsi – від 

dyspepsia [9].  

Певну кількість досліджуваних товаронімів утворено від іншомовних 

слів, зокрема: Fresca (іспанською ‘fresh’ – «свіжий»), Corona (від 

латинського слова «корона»), Quatro (від латинського числівника «чотири»). 

Серед назв напоїв трапляються також повні й часткові абревіатури, як-от: 

MDX (від Mountain Dew та, імовірно, extra), A-Treat (А – імовірно, від назви 

міста Allentown), J2O (алюзія на формулу води H2O, J – juice «сік» – як 

основний інгредієнт напою) [9]. Дуже цікавим прикладом є товаронім 

Copella, де перші три літери є абревіатурою назви сорту яблук, що їх 

використовують у процесі виготовлення цього соку – Cox’s Orange Pippins, а 

решта літер – ella – це частина імені доньки власниці фірми Carmella [9]. 

2) Складні (16 одиниць) – товароніми цього структурного типу 

складають найменшу групу досліджуваних назв безалкогольних напоїв та 

утворені за допомогою таких способів, як: 

A) Основоскладання (compounding): KickStart, Cheerwine, Sodastream, 

Kool-Aid. Серед складних торгових назв наявні товароніми, утворені від 
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іншомовних основ, а саме: Aquafina – від лат. aqua «вода» та ісп. fina 

«гарний»; пор. англ. ‘fine’. 

Б) Контамінація (blending) – Nesquik (від Nestlé та прикметника quick), 

Peartiser (pear + appetiser), Grapetiser (grape + appetiser).  

3) Складені (92 одиниці) – багатокомпонентні торгові назви 

безалкогольних напоїв, що складають найбільшу кількість досліджуваних 

товаронімів: 

N + N – Mist Twist, Diet Coke, Mr. Pibb, Diet Pepsi, Pepsi Cola, Pepsi Lime, 

Dr Pepper, Mountain Dew, Monster Energy, Highland Spring, Amp Energy, Coca-

Cola Vanilla, Coca-Cola Orange. 

N + N + with + N – Diet Coke with Lemon, Diet Coke with Lime. 

Adj. + N – New Coke, Wild Cherry, Wild Strawberry, Full Throttle, Crystal 

Pepsi, Red Tornado. 

N + N + N (+ N) – Tropicana Tw!ster Soda, Diet Mountain Dew, Virgin 

Vanilla Cola, Buffalo Rock Ginger Ale, Mountain Dew Revolution, Mountain Dew 

SuperNova (‘supernova’ – зірка, яка спалахує: стає надзвичайно яскравою 

через вибух; від лат. ‘super’ та ‘nova’ – «новий» [9]). 

Adj. + N + N (+ N): Red Cream Soda, Black Cherry Vanilla Coca-Cola. 

N + (N) + Adj. – Tab Clear, Pepsi Perfect, Pibb Xtra, Tango Clear; Coca-

Cola Light, Coca-Cola Relentless; Mountain Dew Code Red, Mountain Dew Pitch 

Black. 

N (Num.) + Adv. – Thums Up, Bubble Up, 7 Up. 

N + Adj. (Participle) + N (+N) – Vault Red Blitz, La Croix Sparkling Water, 

Diet Red Creme Soda, Mountain Dew Live Wire. 

N + N + N (Adj.) and N: Pepsi Jazz Strawberries & Cream, Pepsi Jazz Black 

Cherry & Vanilla. 

Інші конструкції: Mountain Dew White Out. 

Найбільш поширеною й базовою є конструкція N + N, до якої додаються 

певні означення, виражені прикметниками, іншими іменниками, 

сполученням іменника з прийменником (насамперед ‘with’ ) та ін., що 
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конкретизують смакові якості певного напою. Трьох- та навіть 

чотирьохкомпонентні конструкції є досить поширеними, адже виробники 

прагнуть відобразити в назві всі найкращі й найважливіші якості товару, що 

вирізняють його на ринку. Часом уживаються також цифрові позначки, які 

допомагають візуально спростити сприйняття товару покупцем. 

У назвах безалкогольних напоїв спостерігається застосування таких 

прийомів, як римування (Coca-Cola, Mello Yello, Mist Twist, Yoo-Hoo), 

алітерація й гра слів (Pepsi Perfect, Coca Cola, Minute Maid – ‘made in a 

minute’; пор.: ‘maid’), навмисні орфографічні помилки (Thums Up (замість 

‘thumbs’), Kool-Aid (замість ‘cool’ ) та ін.) або специфічне написання з 

використанням певних графічних знаків (Tropicana Tw!ster Soda, T!zer, Coca-

Cola BlāK).  

У ході дослідження було з’ясовано, що переважна більшість 

американських і британських торгових назв безалкогольних напоїв являють 

собою складені товароніми (54%). 37% нашої вибірки складають прості 

назви. Найменш численним структурним типом є складні назви, що 

становлять лише 9%. 

До складу досліджуваних товаронімів входять будь-які частини мови – 

іменники (конкретні й абстрактні, загальні та власні назви), прикметники, 

дієслова, прислівники, числівники тощо. Основними способами творення 

торгових назв безалкогольних напоїв є семантична деривація (проста 

онімізація апелятивів, рідше – трансонімізація), а також афіксація, абревіація, 

контамінація та основоскладання. 
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Протягом останніх десятиріч феміністський рух як один із потужних 

соціальних факторів вплинув на свідомість усієї світової спільноти. Жіночий 

або феміністський рух ставить своєю метою ліквідацію статевої 
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дискримінації та визнання вагомості ролі жінки у суспільстві, а також прагне 

змінити культурні й соціальні традиції, які увіковічують патріархальну 

систему цінностей. 

Саме завдяки феміністськом урухові та боротьбі жінок за рівні права з 

чоловіками увійшов до вжитку термін «гендер» (80-ті роки) для позначення 

надбіологічної, культурно-детермінованої статі; поява терміна виражала 

виникнення проблеми та необхідності її вирішення [1, c.176]. На відміну від 

слова «sex», що позначає фізіологічні відмінності двох статей, 

«gender»позначає, соціальні та ті, що з них походять [1, c. 177].  

Гендерні дослідження дозволяють побачити серйозні відмінності в 

мовній поведінці чоловіків та жінок, які зумовлені психолого-ємоційними та 

соціальними причинами. 

Феміністська критика мови (феміністська лінгвістика) –своєрідний 

напрямок у мовознавстві, його головна мета полягає у виявленні й подоланні 

відбитого в мові чоловічого домінування в суспільному й культурному житті. 

Вона з'явилася наприкінці 1960-х - початку 1970-х років у зв'язку з 

виникненням Нового жіночого руху в США й Німеччині [4, c. 21-22]. 

Першою працею феміністської критики мови стала робота Р. Лакофф "Мова і 

місце жінки" (Lakoff), що обґрунтувала андроцентризм мови  і ущербність 

образу жінки в картині світу, відтвореної в мові[4]. 

Зародившись у США, найбільше поширення в Європі феміністська 

критика мови одержала в Німеччині з появою робіт С. Тремель-Плетц 

(Tromel-Plotz) (“Жіноча мова – мова змін”) і Л. Пуш (Pusch) (“Німецька – 

мова чоловіків”). Істотну роль зіграли також у поширенні феміністської 

критики мови праці Ю. Крістевой.  

У феміністській критиці мови проглядаються два напрямки: перший 

відноситься до дослідження мови з метою виявлення асиметрій у системі 

мови, спрямованих протии жінок. Ці асиметрії одержали назву мовного 

сексизму [4, c. 56].  
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Другий напрямок феміністської критики мови–дослідження особливостей 

комунікації в одностатевих і змішаних групах, в основі якого лежить 

припущення про те, що на базі патріархатних стереотипів, відбитих у мові, 

розвиваються різні стратегії мовної поведінки чоловіків і жінок.  

Феміністська критика підкреслює, що осмислення відмінностей між 

поняттями "чоловіче" й "жіноче" завжди здійснювалося з патріархатних, 

маскулінистських позицій, тобто із заданого, апріорного припущення, що 

чоловіча культура і її ієрархічні ряди є універсальним мірилом будь-яких 

етичних й естетичних цінностей [2, c. 55]. 

Сексизм – переконання, що одна стать є слабшою, менш важливою чи 

розумнішою ніж інша стать, особливо це стосується жінок, яких вважають 

менш здібними у порівнянні з чоловіками [4, c. 57].Сьогодні значна увага 

приділяється проблемам, пов’язаних з наявністю сексистської мови в 

суспільствах, які виступають за рівноправність статей. 

Багато країн, наприклад, США, Великобританія, Канада та інші країни 

Європейського Союзу, здійснили перші кроки по вилученню сексизму з 

суспільної мови. Деякі відділи влади ввели методичні рекомендації щодо 

використання несексистської мови. Мета цих рекомендацій не покінчити з 

лінгвістичним зображенням статі, тобто зробити мову безстатевою, а 

забезпечити гармонійне й справедливе подання чоловіків і жінок в мові [3, c. 

73].  

1. Використання особових займенників [3, c. 127]. 

Багато людей не можуть розрізнити ‘he’ від позначення чоловічого роду. 

Це стає очевидним з речення, яке з граматичної точки зору є правильним: 

Someone has left his make-up in the bathroom. В багатьох випадках 

використання особових займенників ‘he, him and his’ можна уникнути без 

зміни у значенні або втрати ясності і точності, якщо підібрана необхідна не 

сексистська альтернатива. Наприклад, переробити речення з однини в 

множину: Applicants should fill in this document using their [own] handwriting. 

2. Використання ‘man’ у загальному значенні [3, c.141]. 
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Хоча слово ‘man’ все ще використовується в загальному значенні, 

різноманітні авторитетні джерела визнають, що слово ‘man’ зараз головним 

чином вказує на чоловічу стать і, що воно має тільки непряме відношення до 

жінок. В інтересах ясності і рівності зображення статей, вважається 

необхідним уникати використання поняття ‘man’ у загальному значенні й 

заміняти його наступними виразами: humans, human race, human beings, 

human species, humanity, person(s), man and woman, individual(s), people(s) etc. 

3. Використання професійних назв та споріднених занять у відношенні 

виключно до жінок [3, c. 152]. 

Існує два типии професійних назв та споріднених занять, що відносяться 

виключно до жінок: ті, щомістять слово, яке вказує на жіночу стать, 

наприклад ‘salesgirl’, ‘sister’ (nurse), ‘matron’, і ті, що містять ‘жіночі’ суфікси 

-ess, -ette, -trix. Треба уникати використання таких слів в загальних 

контекстах, бо тоді вони виключає наявність чоловіків. Наприклад, замість 

tea lady треба вживати tea attendant. 

4.Привітання, звання та інші способи звертання [3, c. 160]. 

 Звертання по відношенні до жінок і чоловіків часто асиметричні. 

Наприклад, звання, посади жінок не згадуються, на відміну від чоловічих; до 

жінки звертаються на ім’я, тоді як до чоловіка звертаються відповідно до 

його звання, ім’я та прізвища. Для того, щоб забезпечити лінгвістичну 

рівність між чоловіками і жінками, важливо використовувати звання, 

привітання та інші способи звертання до жінок і чоловіків паралельно. 

Наприклад, правильним вважається Albert Einstein and Margaret Mead або Dr 

Einstein and Dr Mead, замість  Albert Einstein and Mrs Mead. 

Таким чином, феміністська лінгвістика ввела до наукового обігу цілий 

ряд нових лінгвістичних понять і розширила трактування традиційних 

концептів «мовної  поведінки» й «значення» [3]. Зміна світу неможлива без 

випереджаючої зміни мови, а це означає, що модифікувати сучасний 

гендерний баланс соціуму неможливо без змін у лінгвістичній базі, без  

впровадження в нього нових понять та слів. 
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Русские пословицы и поговорки говорят о близости счастья и несчастья в 

языковой картине носителей языка. По-русски говоря, счастье и несчастье 

«едут вместе». В рамках исследования были собраны, изучены, описаны и 

систематизированы следующие пословицы, отражающие  взаимообусловленн

ость понятий счастье/несчастье: 

Счастье и несчастье на одном полозу едут. Счастье с несчастьем в (на) 

одних санях ездят. Было бы [и] счастье, да одолело несчастье. Счастье ума 

прибавляет, а несчастье последнее отымает. Счастье - на костылях, 

несчастье - на крыльях. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Счастье 

- на крыльях, несчастье - на костылях. Счастье с несчастьем в одних санях 

ездят. Счастье с бессчастьем смешалось - ничего не осталось. Не бывать 

бы счастью, да несчастье помогло. В счастье живёт несчастье, в 

несчастье таится счастье. Счастье добродетельно, несчастье 

злонамеренно. 

В основу описания и классификации был положен лексико–
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грамматический принцип, отражающий русскую ментальность. Все 

пословицы были разделены на семь классов. 

Первый класс: Счастье и несчастье на одном полозу едут, Счастье с 

несчастьем в одних санях ездят, Счастье с бессчастьем (несчастьем) в (на) 

одних санях ездят - есть единство: способа передвижения счастья и 

несчастья – они едут; средства передвижения – они едут в санях (полоз – 

одна из двух нижних частей саней). Если два объекта движутся пешком, то 

один может разделиться в любой момент, и одному из них сложнее 

отделиться от другого, когда они путешествуют, потому что выпрыгнуть из 

движущегося транспортного средства более опасно. Здесь особенно 

используется движение, чтобы показать, что счастье и несчастье 

неразделимы. 

   Второй класс: Не бывать бы счастью, да несчастье помогло; Не было 

бы счастья, да несчастье помогло - представляют два выражения с 

изменениями, которые происходят в рамках одной синтаксической 

конструкции. Смысл, выраженный этими выражениями, остается смысловой 

концентрацией этих пословиц - несчастье помогает быть счастливым. 

Однако, в одной из них в скрытой инверсионной форме присутствует 

фразеологизм этому не бывать, выражающий абсолютное несогласие с тем, 

что предлагается. Составная часть рассматриваемой пословицы - не бывать 

счастью- показывает удивление обретения счастья более эмоционально 

сильным образом при поддержке совершенно противоположной ситуации. 

Форма сослагательного наклонения в пословице: было бы [и] счастье, да 

одолело несчастье - указывает на состояние, которое не достигнуто и 

которое описано как невозможное для того, чтобы стать реальным. Можно 

предположить, что эта форма также свидетельствует о пассивности субъекта, 

то есть, вторая часть пословицы говорит об абсолютной невозможности 

осуществления предполагаемого в первой части состояния, ибо субъект 

находится в полной власти противоположного состояния.  

Третий класс: Счастье ума прибавляет, а несчастье последнее отымает. 
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Рифмующиеся в следующей пословице глаголы «прибавляет» и «отымает»: 

Счастье ума прибавляет, а несчастье последнее отымает – придает 

определенный ритм этому выражению, похожему на стихотворную строку. 

Отымать - устаревший, просторечный вариант глагола отнимать - 

указывает на происхождение выражения- давно сделанного вывода об 

общественной среде и влиянии несчастья на человека. Субстантивированное 

прилагательное последнее представляет один из субстантивов в выражении 

им лаконичности изложения, когда эллиптируется слово, обладающее 

избыточной информацией. Словом, которое не употреблено с данным 

субстантивом, которое эллиптировано, это, скорее, разъясняющее сочетание: 

то последнее, что у нас есть, что мы имеем. Грамматические компоненты 

этого выражения, которое мы понимаем должным образом, приводят к 

формулированию конденсата смысла: счастье прибавляет только ума, а 

несчастье забирает всё. Здесь несчастье – мощная сила, которая забирает у 

человека всё. Четвертый класс: Счастье с бессчастьем смешалось - ничего 

не осталось. Эта пословица может рассматриваться как философское 

отношение к тому, что происходит в жизни. Интересно сравнить ее с 

выражением: Что счастье, что несчастье – все равно.  

Пятый класс: Счастье - на костылях, несчастье - на крыльях; Счастье - 

на крыльях, несчастье - на костылях - отсутствует глагол, использована 

нулевая форма предиката. Тире служит более сильным эмоциональным 

выражением содержания. То, как эти ситуации приходят к человеку, 

выраженное в этих пословицах, представляется взаимозаменяемым, и это 

может указывать на неуверенность в понимании человеком этих ситуаций. 

На костылях это болезненное состояние. Предложный падеж 

множественного числа лексемы крылья - на крыльях - является частью 

фразеологизма как на крыльях лететь – что значит идти или бежать в 

приподнятом состоянии, ощущать прилив сил — это эмоционально 

окрашенное описание радостного состояния ожидания. Это значит, что 

счастье или несчастье, которое приходит в такое состояние, обязательно 
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нужно воспринимать как позитивную встречу. Итак, эта пословица также 

показывает абсолютную неопределенность восприятия человеком этих двух 

совершенно противоположных ситуаций. 

Шестой класс: В счастье живёт несчастье, в несчастье таится счастье 

- счастье и несчастье представлены в состоянии нераздельного единства. Они 

находятся одно в другом. Счастье и несчастье нечто единое, представляющее 

собой единение противоположностей, бинарную структуру, которая 

пронизывает всё, что существует. Это правое и левое; свет и тьма, мужчина и 

женщина, верх и низ, холод и тепло. 

Седьмой класс: Счастье добродетельно, несчастье злонамеренно – 

обусловлено единством лексических единиц, характеризующих счастье. Оно 

добродетельно или рождается из добродетели. Несчастье характеризует 

лексема противоположного добру значения – зло. Смысловой конденсат этих 

пословиц: счастье – добро, несчастье – зло, то есть эти состояния 

представлены с точки зрения моральной их оценки, принятой человеком. 

Кроме того, в пословице: Несчастье на себя навлекается злом, а счастье 

рождается из добродетели – появление счастья обозначено действием, 

естественным для появления всего живого. 

Рассмотренные русские пословицы свидетельствуют о том, что носитель 

русской картины мира чаще всего не участвует в достижении счастья. С 

точки зрения русского менталитета, человек – игрушка в руках судьбы. В 

результате такой философии, даже негативная ситуация приобретает 

положительные черты. Ведь все происходит без участия человека, а 

результат всегда неожиданен. Однако следует помнить, что несчастье может 

принести счастье, можно предположить, что возможно и обратное – счастье 

вызовет несчастье человека, который не примет такую непоследовательность 

и не сможет противостоять ей. 

 

СУТНІСТЬ І ЯВИЩЕ В КОНЦЕПЦІЇ Ф. ДЕ СОССЮРА 

Просяник О. П.  
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Абсолютна більшість мовознавців приймає соссюрівський дуалізм мовної 

діяльності за даність. Проте зовсім не однаково вони інтерпретують 

відношення між мовою й мовленням у межах мовної діяльності. Ключовим 

моментом стосунку між мовою й мовленням у соссюрівському розумінні є 

функційний стосунок між стабільною інформаційною системою і її 

використанням у суспільній інтеракції.  

У радянській мовознавчій традиції під впливом панівної ідеології цей 

функційний зв’язок був переосмислений у т. зв. «діалектичну єдність», що, 

безперечно, є ознакою впливу марксистсько-гегелівської методології. Так, 

О. М. Галкіна-Федорук у виступі «Про мову й мовлення» у 1962 р. сказала: 

«Мова і мовлення співвідносяться як сутність і явище й перебувають у 

діалектичній єдності, відбитій в їхньому взаємозв’язку і відмінності» [1, 

с. 159]. Про це писав і Ф. П. Філін: «Соссюрівська антиномія langue – parole, з 

протиставленням обох членів, як відірваних одна від одної протилежностей, 

становить зачароване коло. Насправді ж ці протилежності перебувають у 

діалектичній єдності» [4, c. 42]. Підтримує цю ідею й М. А. Кондрашов: 

«Відзначені Соссюром відмінності мови та мовлення справді існують, але 

вони не дають підстав їх абсолютизувати, оскільки ці два аспекти мовної 

діяльності в кожному окремому випадку становлять неподільну діалектичну 

єдність, жоден із них не можна собі уявити незалежно один від одного, 

обидва вони взаємно зумовлені, оскільки «мова» – це загальне, а «мовлення» 

– часткове, особливе» [3, с. 112]. Ця теза є проблемною. Проблема полягає в 

тому, що М. А. Кондрашов переформулював відому тріаду «загальне – 

одиничне – особливе» у діаду, а це суперечить класичній діалектичній логіці. 

Подібне співставлення соссюрівської концепції з діалектикою Гегеля 

знаходимо й у С. П. Гірняк: «Мовлення щодо мови є частковим, окремим, 

індивідуальним. Воно є однією з багатьох форм загального, що виникає в 
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устах окремих осіб за різних життєвих обставин як наслідок застосування 

мови для передавання конкретних думок» [2, с. 18]. Тут допущена подібна 

логічна помилка, адже згідно з діалектичною логікою об’єкт не може бути 

одночасно частковим (окремим) та одиничним щодо загального. Окреме має 

риси одиничного й загального. Гегелівська діалектична єдність передбачає 

протиставлення двох об’єктів як тези і антитези, що, своєю чергою, зумовлює 

усвідомлення їх як принципово однорідних, а також як тотожних і 

протилежних водночас. Проте, за Соссюром, мова й мовлення далеко не 

тотожні і навіть не схожі. Вони суміжні, як субстанційний об’єкт і об’єкт 

процесуальний. Не можна їх трактувати також у категоріях сутності і явища 

чи загального й індивідуального, адже для цього вони також мають 

становити сутнісну тотожність, просто перше (явне) є виявом другого 

(прихованого). Мова, зреалізована у формі мовлення, повинна бути або 

трансцендентною суттю мовлення (тобто своєрідним «духом»), або ж 

міститися в самому мовленні, а не у свідомості людини (як це передбачав 

швейцарський науковець) [5]. Проблема сутності і явища у функціональному 

плані у рамках мовної діяльності (langage) – стосовно до мови та мовлення – 

це проблема співвідношення інваріантно-панхронічних рис мови та 

варіативно-ідіосинхронічних рис мовлення.  

Одиниці мови існують у пам' яті у формі психічних функцій, одиниці 

мовлення – в актуальному акті комунікації або експресії у виді 

психофізіологічних функцій. Перші існують повсякчасно, навіть коли не 

використовуються, інші – тільки у момент продукування мовлення або його 

сприйняття. Тож можна стверджувати, що семіотичні сутності не подібні і не 

властиві мовленнєвим явищам, а суміжні з ними. Мовлення є осмисленим і 

структурованим не тому, що в ньому іманентно є присутньою мова як його 

сутність, але тому, що ми володіємо системою мови (потенцією), згідно з 

якою ми це мовлення продукуємо або співпродукуємо (під час сприйняття 

чужих висловлювань).  
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Мова ніколи не вилучається з пам' яті під час творення мовлення. Вона 

там і залишається. У мовленнєвому мисленні ми встановлюємо відношення 

суміжності тексту, що ми створюємо, і системи мови. Слово у мові та слово у 

мовленні – це не те ж саме, а функціональне відношення явища (слово у 

мовленні) і сутності (слово у мові). Відношення між ними носять суміжний 

характер. 

Значення слова у мовленні це не просто актуалізоване значення слова у 

мові і не проста частина значення слова у мові, а утворення, яке виникло із 

суміжного співвіднесення значення слова у мові (а через нього – із поняттям) 

і актуального психомисленнєвого стану того, хто говорить, або того, хто 

слухає. Це завжди щось інакше, похідне, а не те й саме, яке витягнуте з пам' 

яті. 

Іще однією причиною того, чому не можна вважати мову класичною 

сутністю у відношенні до мовлення як явища, є те, що мова містить у собі не 

тільки власне когнітивну інформацію про значення і форми (тобто про 

знаки), це не просто система знаків, але і система моделей – алгоритмів, 

приписів. У мовленні алгоритмів і приписів не існує, є тільки дії. Отже, 

моделі і дії можна розглядати як потенцію і акт, що ніколи не бувають 

подібними (не співвідносяться як загальне і часткове), але завжди суміжні у 

часі і просторі. Тому, якщо їх трактувати як сутність і  явище, то стає 

очевидно зрозуміло, що це не класичні сутність і явище, тому що вони 

суміжні. 

 Отже, або мова та мовлення не є сутністю і явищем, або сутність і явище 

треба трактувати у категоріях часу (потенція – акт), а не у категоріях 

субстанціального простору (інваріант – варіант, загальне – часткове). 

Також цікавою є більш класична проблема співвідношення сутності і 

явища з точки зору Фердинанда де Соссюра – співвідношення між мовною 

діяльністю (langage) як сутнісним інваріантом та мовою-етнолектом як 

явищем-варіантом. Інколи це називають мовна здатність взагалі та 

національна мова як її варіант. У цьому плані відношення сутність виглядає 
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як явище зовсім інакше. Не як потенція-акт (як у прикладі вище), а як 

загальне-часткове (таке ж відношення є у всіх власне мовних сутностях: 

відмінок – це відмінок, голосний – це голосний). Але ж тут і є проблема. Або 

мова і мовна діяльність не співвідносяться як явище і сутність, або не існує у 

теорії Ф. де Соссюра таких термінів. Мовна діяльність це мова і мовлення 

(сума суміжних функцій), а отже відношення між langage та langue не може 

ґрунтуватися на формулі «загальне-часткове», але на «ціле-частина». Так 

само і відношення langage- parole/discours. 

Отже, говорячи про langage як про інваріантну сутність (людської мовної 

діяльності як такої), то її варіантом-явищем має бути етнічна мовна 

діяльність (наприклад, французька). Але ж це не вирішує проблему, бо така 

французька langage також інваріантна – а явищем до неї може бути 

літературна або діалектна окрема французька langage, яка у свою чергу може 

вважатися сутністю більш конкретного явища – langage конкретного 

француза. Більш того, і мовна діяльність конкретного француза має 

дискурсивні варіанти (і може містити у собі суміш національних мов). 

Висновок. Класичне відношення «сутність-явище», яке засноване на 

відношенні «загальне-часткове» – це інформаційна, логічна функція, 

фактично не застосована до власне явищ як феноменів, а також не 

застосована до феноменів у кантівському розумінні, тому що ці феномени – 

це досвідні, сенсорні функції. 

 

Література 

1.  Андрющенко В. М., Москович В. A. Хроникальные заметки. Вопросы языкознания. 

1963. № 2. С. 159–163. 

2. Гірняк С. До питання про розмежування та взаємозв’язок понять, «мова», 

«мовлення» і «мовленнєва діяльність». Проблеми гуманiтарних наук. 2011. Вип. 26. С. 14–

33. 

3.  Кондрашов Н. А. История лингвистических учений. Москва : Просвещение, 1979. 

224 с. 



34  

4.  Филин Ф. П. К проблеме социальной обусловленности языка. Вопросы языкознания. 

1966. № 4. С. 31–44. 

5.  Saussure F. de. Écrits de linguistique générale, établis et édités par Simon Bouquet et 

Rudolf Engler, avec la collaboration d'Antoinette Weil. Paris : Gallimard, «Bibliothèque des 

idées», 2002. 353 р. 
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Лисицкая Е. П. 
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Elenalisitskaya74@ukr.net 

Харьков, Украина 

Перед преподавателями высших учебных заведений стоит задача 

подготовить специалиста, владеющего методами и приемами работы с 

информацией. Применительно к обучению иностранному языку данная 

задача означает важность формирования и развития информационной 

компетенции, которая складывается из владения студентом умений, знаний, 

навыков и действий, позволяющих ему ориентироваться в информационной 

среде и работать с информацией на иностранном языке. В настоящее время 

от выпускника вуза требуется высокий уровень иностранных 

коммуникативных навыков (не ниже уровня В2) и умение ориентироваться в 

информации на иностранном языке, представленной в Интернете, а также 

умение письменно излагать информацию на иностранном языке в 

соответствии с коммуникативной ситуацией. Одним из средств развития этой 

компетенции в практике обучения иностранным языкам являются 

социальные сети, которые не являются чисто образовательными ресурсами, а 

созданы для общения. Социальная сеть Facebook давно признана одним из 

самых популярных инструментов обучения и развития и позволяет 

преподавателям университетов создавать курсы для студентов и 

использовать их для обучения различным видам языковой деятельности. В 

частности, группы новостей на английском языке на Facebook позволяют 
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постоянно тренировать активный словарный запас; тексты и посты в этих 

группах успешно используются для тренировки различных видов чтения и 

письма. Многочисленные исследования показывают, что социальные сети 

используются в основном для общения с друзьями и развлечений, а обучение 

в этом случае проходит без акцента на это. Получив задание, студенты 

попадают на знакомый ресурс, который регулярно посещают в личных целях, 

и обучение в этом случае происходит не принудительно, а в фоновом 

режиме. Неоднократно изучалось и мнение студентов относительно 

использования социальных сетей при обучении иностранному языку. 

Студенты, в большинстве своем,  демонстрируют готовность и желание 

включать социальные сети в практику обучения [4]. В социальных сетях 

общение в основном происходит письменно, поэтому письмо и чтение можно 

считать наиболее удобными средствами развития языковых навыков. 

Facebook и другие социальные сети позволяют студентам выполнять задания 

в любом месте и в любое время. Социальные сети предоставляют 

преподавателю возможность узнать об интересах учеников и учесть их при 

планировании учебного процесса. В группе Facebook вы можете продолжить 

обсуждение, начатое на занятии, опубликовать задачи с использованием 

облачных технологий. Социальные сети можно использовать как платформу 

для подготовки и проведения проектов, организации викторин и проведения 

опросов. Интеграция онлайн-новостей в учебный процесс способствует 

формированию у студентов коммуникативной иноязычной компетенции. 

Этот вид работы развивает у студентов навыки поиска, учит анализировать и 

систематизировать данные, помогает выделить необходимый материал в 

потоке различной информации, пробуждает интерес студентов к 

самостоятельной работе. Грамотное и продуманное использование 

социальных сетей и профессиональных блогов, интегрированных в процесс 

обучения иностранному языку, позволяет учителю создавать естественную 

поликультурную языковую и информационную образовательную среду. 

Более того, изучение иностранного языка в данном случае является не 
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самоцелью, а средством формирования профессиональной компетентности 

специалиста, инструментом его профессионального развития и 

самосовершенствования. Использование текстов таких изданий, как The 

Guardian, The Observer, The Times, The Independent, The Financial Times в 

учебном процессе помогает развить навыки, начиная от навыков чтения и 

заканчивая аналитическими навыками высокого уровня. Систематическое 

изучение газетных текстов помогает выработать методы самостоятельной 

работы, что особенно важно при изучении иностранного языка в период 

послевузовского образования. Регулярная работа с новостями онлайн 

побуждает студентов читать периодические издания во внеклассное время. 

Кроме того, систематическое изучение газетных текстов способствует 

развитию методов самостоятельной работы, что особенно важно при 

изучении иностранного языка в период послевузовского образования. Для 

любого уровня владения языком Facebook предоставляет огромный выбор 

текстов, которые вызывают жизненный и профессиональный интерес и 

создают мотивацию. Грамотное и продуманное использование Facebook и 

других социальных сетей позволяет преподавателю создавать естественную 

поликультурную языковую и информационную образовательную среду.  
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ІІ. Психолого-педагогічні, організаційні та методичні аспекти 
навчання іноземних мов 
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Avec l’approche globaliste en toile de fond, s’est développée une stratégie 

alternative que l’on désigne sous le terme d’approche par compétences des 

enseignements de langues. Celle-ci constitue une option incompatible avec celle de 

l’approche globaliste, puisque son principe directeur réside dans le choix de la 

spécificité, c’est-à-dire qu’on y pose que la langue est un ensemble différencié de 

compétences, solidaires mais relativement indépendantes les unes des autres et 

dont chaque élément est susceptible de relever d’un traitement méthodologique 

particulier. Et l’essentiel de cette définition ne réside pas dans l’emploi du terme de 

compétence mais dans le pluriel. Cette conception par objectifs spécifiques et par 

démarches d’enseignement différenciées s’oppose donc à la polyvalence de la 

méthodologie globaliste ordinaire. 

Dans cet exposé, l’accent est mis sur l’approche par compétences uniquement 

parce que l’approche globaliste des enseignements de langues est déjà bien connue 

et qu’elle se diffuse comme par elle-même : elle ne mérite donc pas d’information 

particulière. L’approche par compétences, au contraire, semble largement 

minoritaire dans les pratiques d’enseignement.  Elle constitue une option 

potentiellement utile pour élargir le répertoire méthodologique des enseignants. 

Cette approche par compétences n’est cependant pas une inconnue, car elle 

constitue l’une des formes possibles de concrétisation de l’approche dite 

communicative de l’enseignement des langues. Mais la diffusion de l’approche 
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communicative dans le domaine du français langue étrangère a conduit à faire 

passer cette version par compétences au second plan, par un phénomène 

d’amalgame qui s’est produit avec l’approche globaliste. 

On peut considérer cette forme d’approche communicative comme une forme 

d’approche globaliste ayant assimilé certains éléments isolés de l’approche 

communicative. L’approche communicative de l’enseignement des langues est 

bien connue dans ses grandes lignes.   

On sait que cette profonde réorientation des enseignements de langue se fonde 

sur une nouvelle conception des langues, de la connaissance des langues et qu’elle 

se présente comme une constellation de concepts comme : discursivité, négociation 

du sens, compétence pragmatique, action verbale… 

Elle se fonde, entre autres, sur une nouvelle conception de la nature même de la 

communication par le langage, qui est interprétée non comme l’emploi d’un code 

partagé mais comme consistant en une compétence plus large dite compétence à 

communiquer langagièrement dans le cadre. Cette compétence prend forme, tout 

particulièrement, à partir de la distinction, effectuée dans la littérature didactique 

de langue anglaise, entre skill et ability. 

On peut avancer que le projet de l’approche communicative est, selon H. 

Widdowson, de passer d’une conception de l’apprentissage des langues comme 

skill (c’est-à-dire comme intériorisation mécanique de la connaissance 

d’un code) à une autre conception de ces apprentissages, comme connaissance des 

conventions de leur emploi en contexte(s) ; en d’autres termes, on passe de la 

compétence (ability) à utiliser des connaissances langagières à l’acquisition d’un 

comportement verbal reconnu comme approprié dans une communauté de 

communication donnée [8]. 

Cette compétence relative à une langue inconnue comporte toujours la capacité 

à utiliser les formes de la langue cible en conformité avec ses contraintes internes : 

réalisations phonétiques, morphologie des pronoms, genre des noms, ordre des 

mots, constructions verbales… Mais elle doit permettre de réaliser des formes de 

communication appropriées aux contextes (à savoir, globalement, aux normes ou 
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régulations qui façonnent les situations sociales de communication), dont les 

locuteurs natifs connaissent les paramètres constitutifs comme : les rôles sociaux 

impliqués, les attitudes attendues, les présupposés partagés… et auxquels ils sont, 

le plus souvent, en mesure d’adapter leur production et leur comportement 

verbaux. Ces finalités étendues de l’apprentissage des langues prennent en charge 

des savoirs que des approches globalistes formelles laissaient à l’auto-

apprentissage des apprenants en situation de communication réelle. Adapter la 

production verbale aux situations de communication, selon des normes partagées 

mais aussi selon les finalités et les circonstances spécifiques d’un échange, 

implique la maîtrise de savoirs différenciés, qu’il revient à une méthodologie 

d’enseignement, adossée à de tels principes, d’identifier, de sélectionner 

comme objectifs concrets d’enseignement et d’articuler entre eux. Ces équilibres 

sont délicats à construire dans les programmes, puisque la spécification d’éléments 

à enseigner de manière explicite peut conduire à multiplier ceux-ci et à fragmenter 

l’objet d’enseignement de manière excessive pour les apprentissages. 

La compétence en langue étrangère étant passée, en certains lieux et pour 

certains groupes sociaux, du côté du capital professionnel, les utilisateurs attendent 

d’un enseignement qu’il leur permette d’acquérir un savoir-faire immédiatement 

ou rapidement réinvestissable, ceci dans une durée et à des rythmes compatibles 

avec la gestion de leur propre capital-temps. Ce phénomène se vérifie clairement 

pour les langues internationales, tout particulièrement pour l’anglo-américain dont 

on attend le profit professionnel et la réussite sociale. 

Ainsi, l’approche par compétences, n’est pas encore à distance proximale des 

pratiques d’enseignement actuelles des langues étrangères.  
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Мотивація — це готовність людей докласти максимальних зусиль з 

метою досягнення організаційних цілей, що зумовлена здатністю цих зусиль 

задовольняти певну індивідуальну потребу[1].  

Проблема мотивації студентів до вивчення іноземних мов є однією з 

найважливіших проблем на сучасному етапі викладання іноземних мов, 

оскільки мотивація визначає продуктивність навчальної діяльності та є її 

органічним складником. Актуальність проблеми мотивації зумовлюється 
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тим, що вона тісно пов’язана з питаннями активізації, індивідуалізації, 

інтенсифікації діяльності певної особистості в певних обставинах, ситуації. 

Помічено, що студенти немовних закладів вищої освіти (ЗВО) демонструють 

досить низьку зацікавленість в оволодінні іноземними мовами. 

Усвідомлюючи, що знання іноземної мови (в першу чергу англійської) є на 

сьогодні однією із умов успішної кар’єри, студенти, тим не менше, не 

приділяють цій дисципліні належної уваги[2]. 

Такий вислів, як «навчатись ніколи не пізно», відомий кожному з нас. 

Але, на жаль, ці слова не лише сповнюють нас оптимізмом щодо 

можливостей реалізації нашого  потенціалу на різних етапах життя, але й 

дуже часто вони стають для багатьох з нас підставою відкладати навчання на 

завтра. Тож, часто-густо ми відкладаємо здобуття додаткові кваліфікації, 

вивчення іноземної мови на потім. 

З плином часу ці відтерміновані наміри стають менш привабливими, а 

іноді,навіть, нереалістичними. І дуже часто ми робимо висновки: навчатись 

вже занадто пізно. Подібне відбувається з громадянами України при вивченні 

іноземної мови. При цьому, те, що в науковій і навчально-методичній 

літературі вже давно називають «всезагальним незнанням іноземної мови» є 

перманентною проблемою нашого суспільства.  

Україна  у світовому рейтингу знання англійської мови, який визначено 

за індексом EF EPI, займає лише 44 місце із 63 країн: 7 відсотків наших 

співвітчизників володіють англійською мовою на належному рівні. Тоді як 

63% дорослого населення Об’єднаної Європи володіють щонайменше однією 

іноземною мовою (31% справді на достатньому рівні). Лідерами за знанням 

іноземних мов в Європі є Литва, Швеція, Латвія і Словаччина, де понад 90 

дорослого населення володіє принаймні однією іноземною мовою.  

Проте, на ринку освітніх послуг України останнім часом відбуваються 

великі зміни. Ці зміни стосуються і кількості бажаючих оволодіти іноземною 

мовою, і різних програм і курсів, що намагаються задовольнити зростаючий 

попит на якісну іншомовну підготовку. Українці, потрапивши під прес 
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атестаційних вимог за місцем роботи, або якщо мають на меті перспективне 

працевлаштування, залучається до вивчення іноземних мов. 

Подібна ситуація стає викликом не лише для тих, хто прагне оволодіти 

іноземною мовою, керуючись у тому числі прагматичними міркуваннями, 

але й для розробників відповідних курсів і програм навчання, а також 

викладачів, яким належить реалізувати їх на практиці[4]. 

Враховуючи це, вивчення іноземної мови робить актуальним завдання 

розробки  відповідних лінгводидактичних технологій, що може стати 

предметом подальших наукових пошуків у даній галузі. Іншомовна 

підготовка дорослих набуває в Україні масового характеру через низку 

соціально-економічних, політичних та організаційно-правових чинників. 

Задоволення зростаючого попиту громадян зрілого віку на якісні освітні 

послуги вимагає активізації наукових пошуків у галузі розробки освітніх 

технологій, які б більш повною мірою враховували потенціал вікових 

особливостей дорослих для ефективного засвоєння іноземної мових[3]. 
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Проектування успішної комунікативної діяльності в класі ESP - завдання 

не з легких. З одного боку, викладач стикається з питаннями формування 

комунікативної діяльності для загальних цілей: студентам доручають 

передати сенс, іноді навіть переконувати інших людей, домовлятися про речі, 

налагоджувати стосунки, пристосовуватися до непередбачуваних ситуацій, 

розвивати порівняльні навички та критичне мислення, зосереджуватися на 

таких аспектах, як вільне володіння, точність, злагодженість та згуртованість. 

Водночас, з іншого боку, студенти також повинні вміти розмовляти на різні 

теми, які безпосередньо пов'язані з їх сферою навчання, що вимагає багато 

планування з боку викладача, адекватний вибір спеціалізованої лексики, 

професійного жаргону, а також практичне виконання мовних функцій, 

характерних для конкретного цільового дискурсу. Але слід зазначити , що 

основною метою будь-якого підходу до викладання мови є формування 

комунікативної компетентності. 

Процес спілкування в навчальному середовищі ESP проходить відому 

модель зв'язку, яка передбачає існування ряду факторів: відправник, який 

кодує повідомлення і відправляє його через канал. Канал означає 

використовувану мову (слова, дії, знаки, об'єкти і т.д.). Повідомлення 

надсилається одержувачу; він/вона декодує його і реагує на нього у вигляді 

відповіді / зворотного зв'язку. Всі ці елементи складають комунікаційний 

процес. Спільне комунікативне середовище, співпраця між відправником і 

приймачем, вибір відповідного каналу, правильне кодування та розшифровка 

повідомлення, а також отримання бажаної відповіді і зворотного зв'язку 
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складають основи успішної комунікації. Все це вимагає від викладача знання  

загальних професійних цілей студентів, хороший підбір матеріалів (каналу) і 

оформлення відповідних комунікативних заходів з метою забезпечення 

бажаного реагування (отримання зворотного зв'язку). Існує багато ресурсів 

для технічних класів англійської мови, які з часом стали набагато більш 

численні, ніж десять або двадцять років тому - але вони в основному 

зосереджені на загальних інженерно-технічних мовних функціях. Викладач, 

який повинен підвищувати комунікативні навички у інженерних студентів, 

що спеціалізуються на гірничій, медичній або приладобудівній царині знань, 

не знайде готових ресурсів, які можна успішно використовувати при 

практиці конкретної лексики. Цей недолік може бути вирішений 

саморобними матеріалами на основі справжніх ресурсів. Хоча завдання 

трудомістке і складне з огляду на те, що викладач не є фахівцем у 

вищезгаданих областях, результати розвитку комунікативних якостей 

заохочуватимуть і будуть мотивувати самих студентів більше спілкуватися 

на теми, які їх професійно цікавлять.  

Викладач має широкий спектр методів і методик зі своїми перевагами та 

недоліками задля реалізації своїх навчальних цілей. ESP включає в себе 

викладання і вивчення конкретних навичок і мови необхідних конкретним 

учням для певної мети. Викладач має, насамперед, сприяти безперервному 

навчанню шляхом розробки індивідуальних комунікативних заходів, які 

стимулюють професійне / робоче середовище студентів. Викладач іноземних 

мов має повну свободу у створенні таких заходів, починаючи з автентичних 

матеріалів в професійній області студентів. Практично весь технічний 

матеріал може бути використаний як привід для комунікативної діяльності в 

класі ESP. Наприклад, на заняттях зі студентами технічних спеціальностей 

викладач може використовувати що завгодно, від інструкцій до технічних 

посібників, технічних звітів, схем, таблиць, цифр, наукових статей, а також 

обладнання, установок і т.д. Комунікативна діяльність повинна відповідати 

конкретним потребам, а також інтересам студентів. Використовуючи 
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адекватні типи взаємодії (парна робота, групова робота), розмовна діяльність 

має форму реальних професійних контекстів, що включають більше навичок 

(принаймні, слухання, але може бути і читання) і просять студентів реально 

виконувати, питаючи роз'яснення, домовляючись, погоджуючись, 

висловлюючи несхвалу. Роль викладача полягає в розробці твердих 

комунікативних контекстів і забезпеченні участі студентів у них. Іноді, щоб 

підвищити мотивацію та підтримувати високий рівень комунікації, викладач 

може стати учасником комунікативного процесу сам. 

Використання технологій при здійсненні комунікативної діяльності є 

вигідним і настійно рекомендується. ESP – це підготовка студентів як 

хороших комунікаторів на ринку праці та на робочому місці. Це передбачає 

відтворення в класі ESP того ж середовища, в якому студенти, ймовірно, 

будуть функціонувати як професіонали. Такі професійні середовища 

включають широкий спектр технологій, які викладач може використовувати 

як засіб для полегшення спілкування та практичних навичок. Деякі вже 

класичні приклади технологій, що використовуються в EFL, включають 

комп'ютери, проектори, мобільні телефони і міцне з'єднання Wi-Fi, в той час 

як види діяльності, які можуть бути реалізовані за допомогою них, дуже 

різноманітні: створення відео та короткометражних фільмів, блоги, онлайн-

ігри, відеоконференції, використання Skype та інших соціальних мереж. 

Переваги використання технологій в класі EFL давно визнані численними 

фахівцями. Досить високої популярності з цього приводу набув проектний 

метод, заснований на завданнях, в яких підхід до проекту фокусується на 

вирішенні реальних потреб студентів шляхом адаптації мови до навичок та 

компетенцій, які їм дійсно потрібні особисто або професійно. Застосування 

цього підходу починається з встановлення єдиної глобальної мети для 

окремої особи або групи студентів. Наприклад, якщо ви навчаєте бізнес-

курсу англійської мови, спочатку ознайомтеся з тим, чому студенти 

знаходяться в класі і що планують відповідно. Цей проект, який стане 

кінцевим результатом, може бути будь-чим: від усної презентації до 
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підготовки, наприклад, п'єси. У будь-якому випадку, проект повинен 

складатися з окремих завдань, які приведуть студентів до цілей. Проектний 

підхід найкраще працює з низкою відповідних додаткових матеріалів, таких 

як ресурси на сервері. Додавши суміш реального світу відео, природні 

діалоги та відповідний зміст курсу, можна значно оживити англійську мову і 

дати своїм студентам навчальні матеріали, які їм потрібні. 

Загалом, спілкування - це обмін ідеями між людьми чи то усно, чи то 

письмово та  охоплює поняття вільного володіння та точності, які є 

факторами, та повинні враховуватися викладачами, щоб студенти могли 

досягти ефективних навичок спілкування іноземною мовою.  
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Діджіталізація освіти набула особливого розвитку під час пандемії Ковід-

19, оскільки людство стикнулося з проблемою забезпечення освітнього 

процесу в період підтримання жорстких умов дистанціювання. Саме тому 

освіта виводить навчальний процес на новий етап розвитку, дозволяє 

скористатися можливостями нових технологій у навчанні студентів.  

Цифрові освітні ресурси стали основним чинником сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій, що використовуються в освіті та 

представляють найрізноманітніші матеріали в цифровому вигляді (фото, 

відео, аудіо, текстові документи, навчальні матеріали, об'єкти віртуальної 

реальності, інтерактивні моделі, які використовуються в освітньому процесі, 

які можуть бути представлені на будь-якому електронному носії, розміщені в 

інтернеті. Сучасні освітні програми з залученням цифрових ресурсів 

забезпечують: 

- чіткість матеріалу, що надає можливість використовувати фотографії, 

відео, аудіо, різні схеми, графіку;  

- найрізноманітніші види роботи від вивчення теорії, застосування 

отриманих знань, закріплення до проведення автоматизованого контролю 

знань; 

- створення моделей процесів і явищ з використанням комп'ютерних 

програм; 

 - пошук необхідної інформації для занять;  

- автоматизовані системи моніторингу успішності студентів відповідно до 

галузі знань.  

Аспект контролю знань є одним з ключових аспектів викладання 

іноземної мови, автоматизація якого дозволяє викладачу оцінити 

зварюваність теми і поточний рівень студентів з найменшою кількістю часу, 
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а також виявити прогалини в знаннях. Розвиток сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій ставить питання про їх найбільш ефективне 

використання в навчальному процесі, а також для контролю знань.  

Сьогодні цифрові ресурси можуть значно полегшити систему 

моніторингу знання студентів, яке реалізується за допомогою 

автоматизованого тестування на базі комп'ютера (смартфона, планшета). Тест 

є стандартизованим, обмеженим у часі тестуванням, призначеним для 

встановлення кількісних та якісних індивідуальних відмінностей.   

До позитивних якостей використання тестів можна віднести: здатність 

організовувати централізований контроль для всієї групи студентів; 

об'єктивність контролю знань, без суб'єктивної думки вчителя; уніфікація 

тестування; можливість дистанційного тестування.  

Комп'ютерне тестування автоматизує процес тестування, а також надає 

можливість самоконтролю, поточного або остаточного контролю. 

Автоматизація тестування значно впливає на професійну ефективність 

викладача та дозволяє не займатися одноманітною, рутинною підготовкою 

педагогічних вимірювань для кожного учня, завдяки чому залишається час 

для творчої самореалізації та професійного зростання.  

Для контролю знань англійської мови на даний момент розроблено безліч 

тест-систем, програм, додатків, спрямованих на перевірку рівня володіння 

мовою, розвиток лексики, освоєння граматичних правил, розуміння 

аудіювання. Навички говоріння та письма на даний момент не можуть бути 

повністю перевірені за допомогою автоматизованого тестування. Остаточну 

оцінку набутих навичок все рівно проводить викладач.  

Якщо розглянути тести, які використовуються під час викладання 

іноземних мов, то умовноїх можна розділити на дві групи: на офлайн-тести 

(офлайн-тести) та онлайн-тести (онлайн-тести). Перший включає тести, які 

представлені в додатках, програми, які користувач може завантажити на 

пристрій. Можна використовувати такі застосунки, які працюють без 

підключення до Інтернету. 
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Найбільший арсенал тестів, які є у вільному доступі, як ресурс для 

проведення занять  викладачами та самостійної роботи студентів, може бути 

представлений наступними сайтами Cambridge Assessment English site https: 

//www.cambridgeenglish. org /, British Council website https: // learnenglish. 

britishcouncil.org/.  

Сьогодення кидає виклик сучасній освіті та вимагає створення нових 

методик викладання мов з використанням сучасних технологій цифрової 

освіти. Роль даних ресурсів у навчанні мови та моніторингу його результатів 

відіграє важливу роль у сучасному суспільстві. Подальші дослідження будуть 

спрямовані на перевірку ефективності сучасних методів навчання. 
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Одним із визначальних завдань сучасної педагогічної освіти є опанування 

майбутнім учителем іноземної мови й літератури комплексом знань, 

розвиток умінь і навичок, необхідних для самостійного вдосконалення рівня 

володіння іноземною мовою та поглиблення фахових, соціально-

особистісних, професійних та інших компетентностей. Європейські освітні 

стандарти передбачають збільшення питомої ваги самостійної роботи 

студентів при вивченні дисциплін, визначених навчальним планом та 

індивідуальною освітньою траєкторією у підготовці фахівців. Відтак і 

реформування вищої освіти в Україні має йти у напрямку парадигми 

самоосвіти, адже успішна й конкурентоспроможна людина вирізняється 

здатністю постійної готовності до змін, перекваліфікації тощо [1, с. 17]. Саме 

на цьому робиться акцент у засадничих освітніх документах України [2; 3]. 

Основною метою самостійної роботи є формування готовності 

випускників до самовдосконалення, ціложиттєвої (само)освіти та сприяння 

формуванню й розвитку компетентностей, необхідних для розв’язання 

професійних завдань. Для майбутнього вчителя іноземної мови однією із 

таких компетентностей є лексична, яка спрямована на забезпечення умов 

формування іншомовної комунікативної компетенції. Саме належне 

володіння лексичними навичками й значний за обсягом набір лексичних 

одиниць (слів, словосполучень, фразеологічних одиниць) є безумовною 

підставою для здійснення всіх видів мовленнєвої діяльності, зазначених у 

Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти [5]. Останні 

окреслюють лексичну компетенцію як знання і здатність використовувати 

мовний словниковий запас та наголошують на поєднанні у ній лексичного і 

граматичного компонентів. Лексичний діапазон, що описано у відповідності 

до рівнів володіння мовою, варіюється від використання окремих слів і фраз, 

пов’язаних з конкретними ситуаціями (А1), до широкого лексичного 

репертуару, що дозволяє користувачу мови вдаватися до вільного вживання 

ідіоматичних виразів і колоквіалізмів та розуміти конотативні рівні значень 

(С1, С2) [5, с. 132]. 
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Комплексне визначення іншомовної лексичної компетенції вчителя-

лінгвіста подибуємо у Є.В. Ятаєвої. Науковець зазначає, що навчальна 

іншомовна лексична компетенція викладача – інтегративне особистісне 

утворення, що поєднує у собі теоретичну (система лексичних знань та знань 

щодо самоосвітньої діяльності) й практичну готовність (система лексичних 

навичок та умінь й досвіду самоосвіти) та здатність здобувача освіти 

самостійно опановувати іншомовною лексикою, що забезпечує розвиток 

самостійної пізнавальної діяльності та якісне засвоєння лексичних одиниць 

[4, с. 11]. Наведена дефініція є багатокомпонентною й уміщує аспекти, що є 

предметом розгляду у даній статті: розвиток самоосвітньої діяльності, 

система лексичних навичок та умінь та якісне засвоєння лексичних одиниць. 

Одним із різновидів самостійної роботи, яка забезпечує формування 

якісного і кількісного компоненту лексичної компетентності, є опрацювання 

здобувачем освіти творів художньої літератури із укладанням пасивного й 

активного словників за текстовим матеріалом з опертям на його смислове 

наповнення й художньо-естетичну самобутність. Зазначимо, що поняття 

«пасивний» і «активний» словник у зарубіжній методичній літературі мають 

синонімічні терміни, а саме «receptive/passive» та «productive/active» [6, 

с. 557] і відбивають специфіку видів мовленнєвої діяльності, які і має 

забезпечити той чи інший лексичний репертуар. 

Студенти факультету іноземних мов працюють з автентичними 

художніми творами у різних форматах – як із базовими тематичними 

текстами на заняттях з практики мови, як основним текстовим матеріалом в 

межах курсів з інтерпретації тексту чи філологічного читання, та як 

різновидом самостійної роботи. У будь-якому разі, прочитання твору 

пов’язано із опануванням лексики і завжди розпочинається саме з цього. 

Розглянемо основні стратегії роботи із лексичним матеріалом. 

Пасивний вокабуляр традиційно укладається методом суцільної вибірки 

за принципом незнання лексем й прагматичної важливості для первинного 

розуміння тексту. Схема пасивного словника студента доволі проста і 
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зазвичай містить такі параметри: іншомовне слово, його переклад 

українською та транскрипція (за необхідності). Наприклад:  

pearl pɜːl перлина 

До укладання активного словника залучається філологічний інтерес, адже 

безпосередня робота із текстом передбачає неодноразове його прочитання та 

актуалізацію низки знань, пов’язаних із формальним, змістовим й 

функціональним аспектом тієї чи іншої лексичної одиниці. І. Нейшен 

виводить низку дескрипторів на визначення поняття лексичних знань, а саме 

– знання розмовної та писемної форми слова, знання значеннєвої частини 

слова, знання зв’язку між формою і значенням, знання понять, які 

позначаються словом, знання інших лексичних одиниць, котрі 

співвідносяться із словом, знання граматичних функцій слова, знання стійких 

словосполучень, до складу яких входить слово, знання частотності та сфери 

обігу слова [див. 6, с. 557]. 

Зазначені складові лексичних знань можна застосовувати й до укладання 

активного словника здобувача. До уваги також береться й мікро- та 

макроконтекст певної лексичної одиниці. Схема активного вокабуляру 

модифікується й ускладнюється у відповідності до рівня володіння 

іноземною мовою і року навчання. Добір лексичних одиниць можна 

здійснювати за такими принципами: прагматичним (доцільність 

використання у продуктивних видах мовленнєвої діяльності та виконання 

професійних функцій); концептуально-тематичним (ключові слова); 

ситуативним (контекстуально-ситуативна значимість лексичної одиниці) та 

суб’єктивно-оціночним (студенту імпонує структура лексичної одиниці, у 

т.ч. і фразеологічної чи ідіоматичної, звукове оформлення тощо). Зазначені 

принципи відбору лексики мають сприяти творчому ставленню здобувача 

освіти до філологічної роботи, підвищувати когнітивний інтерес й 

самоорганізацію роботи із текстом. 

Перед тим, як презентувати схему активного вокабуляру та його 

модифікацій, необхідно довести до відома студентів окреслені принципи та 
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пояснити стратегії роботи із добору активної лексики у відповідності до 

кожного з них. Обов’язковим є включення цього пункту до схеми словника; 

під час контролю здобувачі освіти мають обґрунтовано пояснити, чому саме 

обрана лексема привернула їхню увагу. Тож на початкових курсах схема 

активного вокабуляру має за мету розвинути у студентів навички роботи із 

словником, сприяти мотивації у роботі зі словом у кількох аспектах 

(визначення ядерної лексеми, з’ясування словотвірного гнізда, 

функціонування слова у авторсько-стильовій парадигмі, прагматично-

комунікативний інтерес студента тощо). 

Приміром, активний словник може мати таку структуру:  

ЛО при
нцип 
відбор
у 

тран
скрип-
ція 

пере
клад 

похі
дні 
слова 

речення 
з тексту 

власне 
речення 

1 2 3 4 5 6 7 
narr

ation 
key 

word 
nəˈreɪ

.ʃən 
розп

овідь 
narra

tor, 
narrative 

These 
wonderful 
narrations 
inspired me 
with strange 
feelings. 

He 
continued 
his narration. 

Наступного семестру доцільно додати рубрику синонімів та/або 

антонімів. Цей параметр надасть можливість студенту розуміти й тлумачити 

стилістичні особливості авторського мовлення чи мовленнєву 

характеристику персонажа та/або лексично формувати уявлення про 

протилежне явище чи якість:  

Л
О 

при
нцип 
відбор
у 

транс
крип-ція 

пе
ре-
клад 

похі
дні 
слова 

син
онім/а
нтонім 

речен
ня з 
тексту 

власне 
речення 

1 2 3 4 5 6 7 8 
al

ter 
situ

ation-
ally 
importa
nt 

ˈɒl.tər зм
інити 
(ся) 

altera
tion, 
alternate, 
alternativ
e 

cha
nge, 
make 
over, 
rework/ 
fix, set 

She 
was much 
altered 
since the 
death of 
my aunt. 

It was 
difficult for 
me to alter 
my 
manners in 
public. 
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Прагматична мета вживання лексичної одиниці також може стати 

критерієм її відбору до корпусу активного словника. В межах літературного 

твору такою метою може бути портретизація персонажа чи передача 

настрою, створення певної атмосфери, змалювання місця й часу подій, 

розгортання сюжетної лінії тощо. Схематично словник може бути 

представлений так: 

Л
О 

при
нцип 
відбор
у 

тра
нс-
крипці
я 

п
ерек
-лад 

по
хідні 
слова 

син
онім/ 
ант

онім 

праг
ма-
тична 
мета 

реч
ення з 
тексту 

влас
не 
речення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
r

efuge 
pers

onal 
prefere
nce 

ˈref.
juːdʒ 

п
ри-
хис-
ток 

ref
ugee 

shel
ter 

descr
iption  

of 
setting 

My 
place of 
refuge 
was 
con-
structed 
of 
wood. 

I was 
trying to 
find a 
refuge 
for the 
night. 

Зрештою, із набуттям студентами знань щодо функціональних стилів до 

словника додається і цей параметр. Відповідно, здобувачі освіти усвідомлено 

сприймають лексичні одиниці як домінанти певного стилю (у нашому 

випадку – художнього) та в майбутньому будуть здатні корелювати власний 

лексичний репертуар із мовленнєвою ситуацією: 

Л
О 

пр
ин-
цип 
відбо
ру 

Т
ран-
скри
пція 

пе
ре-
клад 

п
охід-
ні 
слов
а 

син
онім 

/ан
тонім  

пра
гма-
тична  
мет

а 

ф
унк. 
стил
ь 

реч
ення з 
тексту 

вл
асне 
речен
-ня 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
a

scen
d 

sit
ua-
tionall
y 
import
ant 

əˈ
send 

пі
дні-
матис
я, 
дерти
ся 
вгору 

a
scent
, 
ascen
-sion 

mo
ve up, 
climb / 
descend 

des
cript-
tion  

of 
scenery 

li
tera-
ry 

The 
path, as 
you 
ascend 
higher, 
is inter-
sected 
by 
ravines 

I 
was 
ascend
ing an 
extre
mely 
steep 
moun-
tain 
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of 
snow. 

path. 

Паралельно із якісним набором елементів активного вокабуляру 

поступово збільшуються і його кількісні показники у бік збільшення. Також 

змінюється і співвідношення слів, стійких словосполучень і фразеологічних 

одиниць із домінуванням перших на початкових курсах до превалювання 

останніх на подальших етапах здобуття освіти. 

Отже, можна твердити, що самостійна робота з художнім текстом та 

укладанням на його основі пасивного й активного словників, має стати 

потужним інструментом формування іншомовної лексичної компетентності 

майбутнього вчителя іноземної мови і літератури. Запропоновані стратегії 

роботи із вокабуляром покликані забезпечити належне володіння лексичним 

матеріалом, підвищити філологічний інтерес до слова та сприяти розвитку 

самостійної пізнавально-пошукової діяльності здобувача освіти. 
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Information technology means a system of scientific and technical knowledge, 

as well as methods and means, used to create, collect, transmit store and process 

information in a domain. 

The educational environment in which educational information technologies 

are implemented is defined by the components that work with it: 

- Technical  

- Software and technology  

- organizational and methodological (instructions for students and teachers, 

organization of the educational process). 

Experts believe that the development of traditional and new technologies 

should be based on the principle of complimentarily and mutual correction, which 

in turn allows us to talk about a fundamentally new dimension of the learning 

environment - a global dimension that exists in real time and brings together a 

range of educational technologies. 

The role of information technology in education is growing, ensuring that 

students and teachers are computerized at a level that addresses at least three main 

challenges: 

- Ensuring that each participant in the learning process is online, preferably at 

any time and from different places; 

- the development of a single information space for education sectors and the 



57  

presence of all participants in the educational and creative process at different 

times and independently of each other; 

- creation, development and effective use of managed information educational 

resources, including personal databases of users and databases, as well as 

knowledge of students and teachers with the ability to access them everywhere. 

Didactic problems solved by information technologies: 

- improving the organization of teaching, increasing the individualization of 

learning; 

- Increasing the productivity of self-study students; 

- individualization of the teacher's work; 

- Accelerate replication and access to pedagogical practice gains; 

- Increased motivation to learn 

- Revitalization of the learning process, the opportunity to attract students to 

research activities; 

- Flexibility in the learning process. 

The analysis of the advantages and disadvantages of information technology 

allows us to formulate the following principles, on which the current information 

and educational environment is designed: 

Multi-component - information and learning environment is a multi-component 

environment including educational materials, knowledge-intensive software, 

training systems, knowledge management systems, technical tools, databases and 

information-reference systems, information repositories of all kinds including 

graphics, videos, etc., interconnected. 

Integrity, the information component of IOS, should include the necessary set 

of basic science and technology knowledge with access to global resources 

determined by training expert profiles to take into account interdisciplinary 

communication, information and references. basis of further educational materials 

in detail and deepening knowledge. 

Distribution - the EIA information component is optimally distributed among 

information repositories (servers) taking into account the requirements and 
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limitations of modern technical tools and cost-effectiveness. 

Adaptability - the information and education environment should not be 

rejected by the existing education system, it should not violate its structures and 

building principles, it should also allow flexible modification of the information 

core, adequately reflecting the needs of society. 

The formulated principles of ITT construction require that the information and 

education environment is considered on the one hand as a part of the traditional 

educational system and on the other hand as a separate system focused on the 

development of active creative activity. Students’ activity with the use of new 

information technologies. 

The teacher is a weak link in the field of information technology. In addition, 

most vocational training professionals often have no pedagogical education at all. 

Therefore, the main focus in the education system should primarily focus on the 

pedagogical training of subject teachers. By combining pedagogical education and 

education in the field of new information technologies, it will be possible to 

provide a breakthrough in creating a new educational environment. 

The following aspects need to be emphasized in the education information 

process: 

- Methodical; 

- Economic; 

- Technical; 

- Technological 

- Methodological. 

Methodological aspect. At this stage, unfortunately, new technologies are 

artificially layered on traditional forms of education. 

Economic aspect. The economic basis of the information society is the 

information industry (telecommunications, computer, electronic, audiovisual), 

which is experiencing a process of technological convergence and corporate 

mergers. 

Today, the technical aspect is well established and implemented by a large 
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number of software and technical developments that implement individual 

information technologies. 

Technological aspect. They generate economic growth, create conditions for 

the free circulation of a large amount of information and knowledge in society. 

Methodological aspect. The main advantages of modern information 

technologies (visibility, ability to use combined forms of information presentation - 

data, stereo sound, graphic image, animation, processing and storage of large 

amounts of information, access to global information resources) should be the 

basis for supporting the educational process. Strengthening of the role of the self-

employed student makes it possible to make significant changes in the structure 

and organization of the learning process, increase the efficiency and quality of 

education, increase the motivation of cognitive activities in the learning process. 

ICT and teachers' professional development: Teachers need concrete 

opportunities for professional development to increase their ability to use ICT for 

formative assessment of teaching, individualized teaching, access to online 

resources and to encourage student interaction and collaboration. Such ICT 

training should positively influence teachers' general attitudes towards ICT in the 

classroom, but should also provide specific guidance on the teaching and learning 

of ICT within each discipline. Without this support, teachers tend to use ICT for 

skills-based applications, which limit students' academic thinking. To support 

teachers in changing teaching, it is also essential that education managers, 

supervisors, teacher educators and decision-makers are ensuring the benefits of 

ICT investment: In order to ensure that ICT investment benefits students, be 

subject to additional conditions.  

Institution policies must provide teachers with a minimum acceptable 

infrastructure for ICT, including a stable and accessible internet connection and 

security measures such as filters and site blockers. Teachers' policies must focus on 

basic ICT literacy skills, the use of ICT in pedagogical settings and its use in 

specific disciplines. The successful implementation of ICT requires the integration 

of ICT into the curriculum. Finally, digital content needs to evolve in local 
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languages and reflect local culture. To ensure access to and effective use of ICT, 

there is a need for continuous technical, human and organizational support for all 

these issues. Contexts limited to resources: The total cost of ICT ownership is 

significant: inter alia, teacher and administrator training, connectivity, technical 

support and software. When introducing ICT into classrooms, policies should 

make use of a step-by-step approach, building infrastructure and implementing a 

sustainable and easy approach.  

 
ГЕЙМІФІКАЦІЯ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Каданер О.В. 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

kadaneroksana@ukr.net 

Харків, Україна 

Знання іноземної мови в наші дні є однією із ключових навичок, до яких 

пред'являються високі вимоги з боку сучасних роботодавців. Безумовно, це ті 

навички, які роблять молодих фахівців цінними і конкурентоспроможними 

кадрами на ринку праці. Тому завданням вищої школи є надання студентам 

можливості отримати навички володіння іноземною мовою на тому досить-

необхідному рівні, який відповідає реалізації їх професійних обов'язків і 

комунікації в ході робочого процесу. 

Основна мета навчання іноземної мови студентів немовних вузів була 

сформульована ще понад 20 років тому і базується вона на положенні про 

забезпечення активного володіння випускниками немовного вузу іноземною 

мовою як засобом формування і формулювання думок в галузі повсякденного 

спілкування і в галузі відповідної спеціальності» [6, с. 3]. Дослідники 

відзначають, що рівень володіння студентами іноземною мовою повинен 

бути достатнім для вільної комунікації, навчання та участі у спільних 

освітніх і дослідницьких проектах [9, с. 5].  

Також слід зазначити, що незважаючи на спроби держави, загальний 



61  

рівень володіння лексичними компетенціями студентів немовних 

спеціальностей і молодих фахівців далекий від ідеалу, і розвинені  вони на 

недостатньому рівні. У зв'язку з чим пошук нових ефективних методик 

навчання іноземних мов особливо  у немовному вузі залишається 

актуальним. 

Лексична компетенція складається з лексико- граматичних елементів, 

таких як фразеологізми, ідіоми, фіксовані структури, що вимагають 

включення наступних елементів для утворення повнозначного 

висловлювання, стійкі вирази, окремі слова і нестійкі поєднання [11, с. 3023]. 

Головні критерії успішної роботи з лексикою: кількісні –  кількість слів, 

необхідне для здійснення будь-якої мовної діяльності, регулярність 

використання вивченого матеріалу, аналіз прогресу знань. Методисти і 

практики зазначають, що оволодіння лексичними компетенціями 

відбувається при комплексному підході і застосуванні вправ з різними 

функціями. Існують різні підходи, такі як логіко-семантичний принцип 

запам'ятовування лексики [2], самостійна робота студентів зі словником [4, с. 

205], електронне та інтерактивне навчання [10, с. 1 925], інтенсивна робота з 

текстом [11] і багато інших, які зарекомендували себе як ефективні методи 

для активізації, вдосконалення та поглиблення процесу оволодіння лексикою 

іноземної мови. Безумовно, оволодіння словниковим запасом –  це природно 

ключове завдання, оскільки саме лексичний запас є основою для розуміння і 

використання мови. 

 З цього приводу хотілося б звернути більшу увагу на сучасні ігрові 

методики, впровадження яких в навчальний процес може сприяти вирішенню 

різних завдань таких як створення сприятливої психологічної обстановки в 

студентському колективі, розвиток змагального духу, що безсумнівно 

позитивно позначається на студентській мотивації опанувати новими 

лексичними одиницями, а також є ще одним із способом для поглиблення 

розуміння значень нових лексем і активації їх використання. 

Безумовно розвиток інтернету, поширення ігр та необхідність створення 
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привабливих освітніх програм призвели до виникнення гейміфікація як нової 

форми навчання і професійної підготовки майбутнього фахівця [5]. 

Гейміфікацію слід розглядати як результативний спосіб впливу на студентів. 

В електронній освіті ігри можуть замінити типові завдання, а в процесі 

традиційного академічного навчання урізноманітнити сформований формат 

занять. Гра –   це ідеальне середовище для навчання з вбудованим дозволом 

на помилку, яка  спонукає мислити нестандартно і розвивати самоконтроль. 

Принцип гейміфікації дозволяє впроваджувати в освітній процес різні 

елементи з інших галузей (ігор, соціальних мереж), що безсумнівно сприяє 

створенню більш зручного середовища для студентів [8]. Багато елементів 

ігрового процесу можна успішно використовувати в освітніх цілях [7]. 

Наприклад, прогрес – наочне відображення поступового розвитку; рівні –  

розширення і відкриття доступу до нового контенту; бали –   цифрове 

позначення результативності роботи студента. Впровадження в освітній 

процес ігрових методик актуально на кожному етапі формування лексичної 

компетенції: ознайомлення з новим матеріалом, первинне закріплення та 

використання лексики в різних видах мовленнєвої діяльності. Ігри, 

спрямовані на розкриття лексеми за допомогою синонімів і антонімів, а 

також за допомогою її опису, сприяють формуванню асоціативних зв'язків. 

   Ігрова методика дозволяє – запам'ятовувати не окремі слова, а цілі 

фрази. Роль викладача в цьому процесі модераторська. Гра допомагає 

активізувати використання всього того, що найчастіше представляє 

найбільшу складність в запам'ятовуванні фразеологізмів, ідіоматичних 

виразів, фразових дієслів і стійких виразів в мові, сприяє розумінню 

студентами унікальних конотацій, властивих подібним виразам і 

відпрацюванню колокацій. Більш того, саме  гра також є тренажером для 

відпрацювання таких граматичних проблем, як узгодження часів і 

трансформації прямої мови в непряму. 

Прикладом гейміфікації при вивченні іноземних мов студентами- 

юристами може стати гра "Global conflicts" [12]. В ході гри студенти 
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опиняються в центрі світових конфліктів,  які пов'язані з війнами і 

порушенням прав людини. Завдання дозволяють виступати в ролі 

журналістів, різних зацікавлених осіб, які застосовують свої знання та 

вміння. Гра має кілька місій: Афганістан; діти-солдати; контрольно-

пропускний пункт; військові операції; підприємства каторжної праці. 

Професійна лексична компетенція сьогодні – це здатність застосовувати 

професійну і базову лексику в різних ситуаціях. Безумовно, що лексичні 

компетенції необхідні як для розуміння мови на іноземній мові, що 

вивчається так і для генерування і формулювання своїх думок в різних 

ситуаціях комунікації. Використання ігрових методик при навчанні студентів 

вузів виправдано їх віковими особливостями і психоемоційним станом. 

Дослідження в галузі маркетингу і комунікацій говорять про те, що ця 

аудиторія демонструє більш глибоку залученість, якщо до них звертатися в 

розважальному форматі – з використанням ігрових технік. За оцінками 

міжнародної консалтингової компанії Frost & Sullivan, до 2025 року 

сумарний обсяг світового ринку гейміфікації збільшиться мінімум в чотири 

рази [1]. Незважаючи на те, що ці дані відносяться до бізнесу, проте вони 

також застосовні при підборі ефективних навчальних методик з сучасними 

студентами. Формування емоційної залученості при вивченні іноземної мови 

і при оволодінні лексичними компетенціями позитивно позначається на 

зростанні студентської мотивації до запам'ятовування нових слів і виразів. 

Ігрові методи вивчення іноземної мови підходять для використання їх в 

електронних посібниках, що також є одним із трендів розвитку сучасної 

освіти. 
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The individualization of learning is of great importance for the successful 

cooperation of teacher and student, there with an effective factor in optimizing 

belongs to the teacher. As a rule, the transition to a new social environment is 

accompanied by the tension of adaptation mechanisms, and in some cases there is 

an overload and even breaking. For students training is a guideline in self-

organization and self-control over the quality of mastering professional activities. 

Pedagogical assessment is an effective stimulus for students’ activity. [1, p. 38-41]. 

The article emphasizes that it is necessary to take into account students’ cultural, 

religious and psychological characteristics, emphasizing the psychology of 

communication and ethics of behavior, socio-psychological aspects of personality 

formation for effective educational and training work among them. 

It is noted that one of the important prerequisites for ensuring the effectiveness 

of the educational process is to take into account the peculiarities of adaptation of   

students to the socio-psychological environment in the university. After all, 

students must not only learn to organize their educational activities at the 

university effectively, but also go through a complex process of adaptation in a 

new socio-psychological environment, acquire skills of professional 

communication and subjects. The study found that the most complex and 

individualized is psychological adaptation. [2, p.2-7]. 

Individualization of learning is of great importance for the successful 
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cooperation between a teacher and a student, therewith an effective factor in 

optimizing belongs to the teacher. The complexity of the teacher`s work is that 

he/she conducts it with adolescents, whose training involves a kind of personality 

design, the formation of specialist high professional qualities along with universal 

traits: conscience, honor, pride, humanity, kindness; and these concepts, although 

they seem to be common in the understanding of all mankind, but differ somewhat 

depending on the culture, religion, family values that they profess. [4, 363p.] We 

should not forget about the adaptation period, during which the requirements are 

agreed, the inclusion of the individual in the new environment. The result of the 

adaptation period is a new stereotypes formation. 

One of the main organizing principles of students’ education in higher 

education is the formation of positive motivation in the study of basic theoretical  

disciplines. Psychologist B.G.Ananiev identified two functions of teacher 

evaluation: 

- orienting, which affects the mental work, promotes awareness of the process 

of this work and understanding of their own knowledge;  

- stimulating, which affects the volitional sphere through the experience of 

success or failure. The impact of assessment on learning activity is discussed in 

many studies by V.O. Sukhomlinsky, Sh.A. Amonashvili and others. 

One of the important prerequisites for ensuring the effectiveness of the 

educational process is to take into account the peculiarities of students’ adaptation 

to the socio-psychological environment in the university. After all, students must 

not only learn to organize their educational activities at the university effectively, 

but also go through a complex process of adaptation in a new socio-psychological 

environment, acquire skills of professional communication and subjects. [3, p. 102-

107]. It is necessary to conduct effective educational and training work among 

students   taking into account their cultural, religious and psychological 

characteristics, emphasizing the psychology of communication and ethics of 

behavior, socio-psychological aspects of personality formation. 
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Система вищої освіти в Україні зазнає тих же суперечливих змін, що і 

суспільство. На сьогодні вже не існує єдиного освітнього простору. Йому на 

зміну прийшла децентралізація управління і вимушена комерціалізація 

вищих навчальних закладів, оскільки вона не отримує необхідної бюджетної 

підтримки. 

З іншого боку, значно розширився простір педагогічної діяльності. 

Помітні зміни відбуваються і в навчанні іноземних мов, які стали по-

справжньому затребуваними. У зв'язку з цим, підготовка 

висококваліфікованих кадрів зі знанням англійської мови є цілком 

актуальною. Але щоб випускники сприймали свою освіту як професійну, слід 

змінити методи викладання освітніх компонентів. На даний момент у вищих 

навчальних закладах все ще переважають вербальні пояснювально-

ілюстративні методи навчання у вигляді лекцій, практичних занять, семінарів 

і практикумів. Не всі викладачі прагнуть розвивати і підкреслювати творчу 
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індивідуальність здобувача вищої освіти, не піклуються про особистісне 

спілкування зі студентами. 

Соціальне замовлення на творчо працюючого спеціаліста знайшло 

відображення у концепції особистісно орієнтованої освіти. На думку 

С. І. Подмазіна, мета особистісно орієнтованої освіти є не формування і 

навіть не виховання, а «… знаходження, підтримка, розвиток людини в 

людині, розвиток механізмів самореалізації, саморозвитку, адаптації, 

саморегуляції, самозахисту, самовиховання та інших механізмів, необхідних 

для становлення самобутнього особистісного образу і діалогічного, 

безпечного способу взаємодії з людьми, природою, культурою, цивілізацією» 

[3, с. 27]. 

Якщо в класичній освітній парадигмі, яка панувала фактично до кінця XX 

століття, освіту розглядали як процес і результат передачі знань, умінь і 

навичок, а основний акцент робився на запам'ятовуванні студентами готової 

навчальної інформації, то зараз їй на зміну прийшла інноваційна парадигма, 

де головною дійовою особою стає сам здобувач вищої освіти, якого 

необхідно навчити не сумі знань, а способам мислення, вмінню самостійно 

ставити завдання і знаходити нестандартні рішення [2, с. 75]. 

Високий рівень прояву творчого досвіду студента-майбутнього фахівця 

має на увазі, що він веде творчий пошук рішення педагогічних завдань, 

вирішує сам педагогічні завдання, висловлює оригінальні думки з позиції 

учня і приймає рішення на його користь. Такий випускник має досить 

виявлену потребу в творчому зростанні, висуває нові пропозиції щодо 

вдосконалення навчально-виховного процесу, який відрізняється від 

традиційного.  

В умовах сучасної освітньої парадигми основним завданням викладачів є 

«забезпечення розвивальної ролі кожного суб'єкта навчального процесу. При 

цьому змінюються і функції викладача, він тепер не інформатор, не 

"передавач" інформації, а передусім організатор, консультант та співучасник 

процесу пізнання». Щоб студент навчався самостійно, його слід навчити 
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вчитися та забезпечити його навчання відповідними умовами. До організації 

самостійної пізнавальної діяльності сьогодні існує спрощений підхід. Її 

розглядають як позааудиторну роботу по опрацюванню певного матеріалу 

[4]. 

Засобом залучення студентів до творчої педагогічної діяльності є 

спеціальні методи стимулювання інтересу до навчання. Аналіз процесу 

підготовки фахівців з іноземної мови за традиційною системою виявив 

недостатність особистісно-орієнтованого навчання. Існує недостатня 

наукова, теоретична і практична розробленість проблеми, тому здійснюється 

пошук ефективних шляхів вирішення поставленої проблеми. 

У пошуку таких шляхів вирішення проблеми викладачі англійської мови 

вищих навчальних закладів починають звертатися до альтернативної 

особистісно орієнованої методики, коли індивідуальні здатності і потреби 

кожного студента повинні бути враховані при наповненні заняття 

інформаційним матеріалом. 

Сучасна лінгводидактика пропонує цілий ряд особистісно орієнтованих 

педагогічних технологій. Найбільш обговорювана сьогодні технологія 

базується на реалізації підходу TBLL (Task Based Language Learning) – метод 

комунікативних завдань. Головним ядром цієї методики є стимулювання до 

творчого використання англійської мови в чотирьох видах діяльності: 

читання, аудіювання, говоріння і письмо. Для спонукання студентів 

виражати власні думки викладач має підбирати такі комунікативні ситуації, з 

якими здобувач вищої освіти може зіткнутися у повсякденній дійсності. Сама 

комунікативна ситуація не повинна бути надуманою, а повинна сприйматися 

як реальна ситуація, що вимагає від студентів вживання англійської мови і 

активізує рецептивно-продуктивні навички усної і писемної діяльності та 

пов'язані з ними когнітивні процеси. 

В рамках "конструктивістського" підходу поряд з TBLL методом широко 

використовуються й інші особистісно орієнтовані освітні технології – IBM 

(Inquiry Based Methods) – методи, засновані на дослідженні. Тут доречно 
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згадати такі розроблені методики як Discovery Learning – евристичне 

навчання, PBL (Problem Based Learning) – навчання, засноване на рішенні 

задач, Project Based Learning – метод проектів, RBL (Resource Based Learning) 

– навчання, засноване на використанні автентичних інформаційних ресурсів 

[2, с. 77]. 

Технології IBM найбільш доречно використовувати саме на заняттях з 

іноземної мови. Саме евристичні методи даної технології сприяють 

активізації інтелектуально-творчої діяльності студента і мотивують 

засвоєння необхідних знань, сприяють вихованню всебічно творчої 

особистості, яка ставить запитання, критично мислить, аргументовано будує 

своє мовлення та здатна здійснювати власні дослідження. Евристичне 

навчання висуває підвищені вимоги до матеріально-технічного забезпечення 

навчального процесу і залежить від попереднього рівня грамотності 

здобувачів вищої освіти, а також від рівня володіння стратегіями самоосвіти. 

Метод PBL (Problem Based Learning) заснований на вирішенні задач. 

Досліджувані теми і обговорювані проблеми повинні бути засновані на 

реальних ситуаціях з життя. Навчальний процес включає такі форми, як 

проведення дослідження, збір та аналіз інформації, робота в команді. 

Названий освітній формат сприяє формуванню знань, умінь і навичок, 

необхідних для подальшої професійної діяльності випускників. 

Використання методу PBL неминуче супроводжується зміною ролі викладача 

– перехід від командної і керівної ролі до такої, що оптимізує навчальний 

процес. Іноді групова робота не завжди ефективна, оскільки на початковому 

етапі студенти часто вважають за краще працювати над проблемою 

самостійно. Перевага методу проектів (Project Based Learning) полягає в 

тому, що інтелектуально-творча діяльність студентів при роботі над 

проектом може не обмежується часовими рамками заняття і передбачає 

позааудиторну самостійну і спільну роботу, результатом якої, як правило, є 

групова презентація. 
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Методи навчання RBL (Resourse Based Learning) і CAL (computer Assisred 

Learning) засновані на використанні автентичних інформаційних ресурсів і 

комп'ютерних технологій, які дають змогу працювати над проектами, 

проводити незалежне дослідження. Програмне забезпечення комп'ютерних 

технологій викликає інтерес до самоосвіти, дає доступ до електронної 

комунікації студентів між собою і викладачем, дає можливість доступу до 

інформації під час виконання письмових робіт, опрацювання вимови, 

читання тощо. Воно мотивує студентів, викликає інтерес до самоосвіти [5, c. 

26]. 

Як зазначає А.Т. Анісімова, не можна нікого нічому навчити, можна лише 

мати бажання навчитися. Основне завдання освітнього процесу – допомогти 

здобувачу вищої освіти відкривати нові для нього знання. Саме цій меті і 

служать особистісно орієнтовані освітні технології, які спрямовані на 

розвиток навичок самоосвіти, здатності працювати самостійно і в команді, 

здобувати знання з безпосереднього досвіду, використовувати теоретичні 

знання і навички в реальних автентичних ситуаціях. Згадані методики 

спрямовані на формування у студентів індивідуальних освітніх стратегій, 

тобто вирішити основну задачу – "навчити вчитися" [2, с. 80]. 

Особистісно орієнтований підхід впливає на вибір технологій навчання. 

Необхідність поставити студента в центр навчального процесу змушує 

віддавати перевагу технологіям навчання в співробітництві і створити умови, 

в яких студент розвиває власну універсальну сутність. На заняттях слід 

створити освітнє середовище, яке б надавало студенту свободу вибору 

способів виконання навчальних завдань, використання нетрадиційних форм 

групових та індивідуальних занять з метою активізації творчості студентів, 

створило б умови для творчості в колективній діяльності. Заняття англійської 

мови мають перетворитися на такі заняття, де кожен студент не лише 

засвоює ті чи інші знання, але і пізнає самого себе, вчиться керувати собою, 

оцінювати свої реальні можливості, прогнозувати шляхи їх розвитку, тобто 

будувати себе як особистість.  
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Особистісно орієнтоване виховання засобами іноземної мови передбачає 

використання навчального спілкування, співпраці та активної творчої 

діяльності у студентів. Тому викладачеві необхідно знайти спосіб включити 

студента в реальну мовленнєву комунікацію, в інформаційний обмін, не 

виходячи з навчальної аудиторії, змоделювати реальний процес входження в 

культуру. Особистісно-орієнтований підхід дозволяє впровадити в 

навчальний процес також інші активні форми в навчанні, які сприятимуть 

розвитку творчих здібностей студентів, мислення, вміння перебудовуватися в 

мінливому сучасному суспільстві. Викладачу слід зробити акцент на 

навчання у співпраці, включення таких видів робіт, які викликають емоційну 

розрядку студентів.  

Позитивний результат для формування аналітичних умінь студентів 

знаходиться в прямій залежності від засобів і умов, в яких буде формуватися 

ця риса. Виділяються наступні умови: 1) індивідуальний підхід до студента; 

2) створення комфортних (психологічних) умов, в яких буде розкриватися 

творчий потенціал студента; 3) ретельний відбір навчального матеріалу, 

значимий і цікавий для студентів; 4) застосування нових технологій у 

навчанні іноземних мов [1].  

Особистісно орієнтоване навчання передбачає обов'язкову опору на 

внутрішню структуру пізнавальної діяльності студента: знання того, як 

виконують творчі роботи, чи вміють вони перевірити правильність своєї 

роботи, скоригувати її, які розумові операції вони повинні виконати для 

цього. Аналітичні вміння формуються в різних пізнавально-дослідних 

вправах, ситуативно-ігрових вправах, проблемних ситуаціях, різних 

конкурсах, рольових іграх. Все це сприяє активізації розумової діяльності 

студентів, а саме – вмінню порівнювати, зіставляти, робити висновки, тобто 

активізації аналітичних операцій.  
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История методики преподавания иностранных языков знает 

многочисленные попытки найти наиболее эффективный и рациональный 

метод обучения. В результате подобных научных изысканий в середине XX 

века появился суггестопедический метод Г. Лозанова, который лег в основу 

всех последующих интенсивных методик и методов обучения иностранным 

языкам.  
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Согласно определению, предложенному А. Н. Щукиным, 

«интенсивными являются такие методы обучения, которые опираются на не 

используемые в обычном обучении психологические резервы личности 

учащегося, предусматривают управление социально-психологическими 

процессами в группе и способствуют овладению устной речью в сжатые 

сроки при значительной ежедневной концентрации учебных часов» [2, с. 9].  

Таким образом, интенсивные методики обучения иностранным языкам 

отличаются способами организации и темпом проведения занятий, им 

свойственно повышенное внимание к различным формам педагогического 

общения, социально-психологическому климату в группе, поэтому усилия 

преподавателя должны быть направлены на создание адекватной учебной 

мотивации, на снятие психологических барьеров при усвоении языкового 

материала и речевом общении. 

Развитие новых технологий и способов обработки информации, тотальная 

диджитализация процесса образования, внедрение дистанционного обучения 

приводит к модернизации методик обучения иностранным языкам, к ещё 

большей интенсификации обучения. Этот процесс ускорения темпа усвоения 

информации требует перестройки когнитивных процессов преподавателя и 

учащихся, сказывается на социальных компонентах адаптации к новой 

реальности, поэтому на первый план выходят проблемы эффективности 

коммуникации. 

Среди современных интенсивных методик обучения иностранным языкам 

наиболее популярными становятся те методики, в основе которых лежит 

сочетание коммуникативного подхода, суггестивных технологий и активных 

методов преподавания с использованием современных информационных 

технологий. Подобное сочетание позволяет разнообразить учебную 

деятельность и сократить время обучения. Наблюдается тенденция как к 

переформатированию старых, уже проверенных временем, методик 

интенсивного обучения, так и к появлению новых технологий преподавания 
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на их основе. Примером подобной модернизации могут служить следующие 

методики и модели интенсивного преподавания иностранных языков:  

• Silent Way (молчаливый метод); 

• Natural Approach (естественный подход); 

• Total Physical Response – TPR (метод полной физической реакции); 

• Community Language Learning – CLL (метод социализированного 

обучения); 

• Situational Language Learning (ситуативный подход); 

• Cognitive Code Learning (метод обучения когнитивного кода); 

• TANDEM-метод и др. 

Безусловно, современные тенденции развития методик обучения 

иностранным языкам, автоматизация учебного процесса, использование 

технических средств обучения позволяет предъявлять учащимся 

информацию в больших объемах, что может привести к превышению уровня 

психологических барьеров усвоения. При этом не стоит забывать, что для 

эффективного изучения иностранных языков необходимо формирование 

веры в осуществимость задач обучения, постоянное положительное 

эмоциональное подкрепление, демонстрация быстрого продвижения вперед в 

изучении дисциплины. Недаром известный психолог А. А. Леонтьев 

предупреждал, что проблема интенсивного обучения со всеми входящими 

сюда моментами – «это проблема прежде всего психологии общения, и 

решить ее, не обращаясь к психологии общения, невозможно». [1, с. 154]. 
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New theoretical approaches and the social and educational practice of language 

acquisition are thoroughly examined nowadays. The topicality of this research has 

significantly increased in the pandemic time which lacks traditional human 

interaction and which is characterized by forced virtualization. 

In 1996 the “lifelong learning for all” strategy was developed by OECD 

education, labour and social affairs ministers in cooperation with OECD Council. 

Formal, non-formal, and informal learning were included in the concept of “from 

cradle to grave”.  [1]. Lots of countries now try to help people with a modest level 

of literacy, so-called groups at risk, who are especially vulnerable to professional 

or social exclusion because they lack the necessary knowledge, skills and 

competences. Canada, Denmark, Austria, etc. devise different ways to strengthen 

language proficiency such as programmes for different target groups: people aged 

over 50, immigrants, the handicapped and those skilled to only a modest level, etc. 

For example, Canada launched numerous Family Literacy and Volunteer Adult 

Literacy Tutoring programs which are aimed at improving literacy and essential 

skills. The Bangladesh Rural Advancement Committee organizes special programs 

for those children who have never had access to formal learning to provide them 

with educational opportunities considering their needs and interests and to 

facilitate further inclusion into formal education.  

OECD is preoccupied with formal recognition of non-formal and informal 

learning which means that learning outcomes of these two kinds of learning should 

be recognized and a learner must be awarded a document having a value in further 

formal learning or at the labour market. Special procedures for the validation of 

non-formal and informal learning are being developed such as the certification of 

competences acquired during non-formal or informal learning which can be 

performed by a public institution or an authorised subject. For instance, Italy 

issued Decree no. 13/2013 in which the general rules of the national system for 
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competences certification are provided [2]. 

  To understand the specifics of the language learning which is different from 

formal learning having intentional nature and following a syllabus, it is necessary 

to distinguish the terms non-formal and informal learning. According to the 

information provided at the official site of the Council of Europe, non-formal 

learning takes place outside formal learning environments but requires an 

organizational framework. The essential element of this process is the conscious 

intent of a person to take part in a learning activity. Accreditation or assessment is 

not necessary. Community settings (reading groups, debating societies, etc.) are 

traditional places for this process. By contrast, informal learning, sometimes called 

experiential learning, does not presuppose any language learning objective when a 

person decides to participate in an activity. Language learning is incidental, 

informal learning can be compared with the acquisition of a native language in a 

family environment [3]. 

In 1988 Dib distinguished two basic features of non-formal education systems: 

“1) centralization of the process on the student, as to their previously identified 

needs and possibilities; 2) the immediate usefulness of the education for the 

student’s personal and professional growth”. Within the scope of non-formal 

education, he analyzed “correspondence learning”, “distance learning” and “open 

systems”. In his view, informal education comprised many instances such as 

visiting museums, scientific or other fairs, listening to the radio or viewing TV on 

different topics, reading scientific, educational, etc. journals and magazines, 

participation in contests, attending conferences or lectures, scientific or didactic 

games, reading sessions, etc. [4]. 

Eshach (2007) made a comparative analysis of the three types of learning and 

outlined the distinguishing characteristics: 1) formal education – usually takes at 

school, may be repressive, structured, usually prearranged, has typically extrinsic 

motivation, compulsory, teacher-led, learning is evaluated and sequential; 2) non-

formal education – takes place at an institution but out of school, supportive, also 

structured and prearranged, sometimes with extrinsic but typically more intrinsic 



78  

motivation, voluntary, guided or teacher-led, learning more often is non-evaluated 

and typically non-sequential; 3) informal education – may take place everywhere, 

supportive, unstructured, spontaneous, with mainly intrinsic motivation, voluntary, 

learner-led, non-evaluated, non-sequential [5].  

Among the advantages of non-formal and informal education for foreign 

language learning, researchers enumerate the development of social relations 

which can contribute to participation in social life, solving the problem of leisure-

time activities especially for the youth and the elderly. Non-formal and informal 

techniques can benefit formal education due to their ability to respond flexibly and 

quickly to the labour market demands; they can boost motivation and engagement 

as well as change learning strategies meeting learners’ requirements. From the 

point of view of language acquisition, the facilitated development of different 

language skills (vocabulary, pronunciation, grammar and syntax) as well as speech 

skills (listening, writing, reading and speaking) can be mentioned. Practice in 

authentic environments can reduce language performance anxiety, connect the 

language learning to real-life situations. Intercultural comprehension which is 

essential for effective communication can also be positively affected in new 

educational settings. 

Scholars also emphasize that informal language learning may have some 

disadvantages like the adoption of non-standard English grammar as social media 

can expose language learners to unscholarly and ungrammatical content and 

acquisition of dialects rather than an official language [6].  

The basic forms of non-formal language learning are language courses, literacy 

courses, summer language immersion courses organized by international bodies, 

different funding bodies or institutions.  

Informal language learning has a diverse range of forms which can be of self-

directed, family-directed or socially directed nature. Informal language learning 

activities take place in numerous environments (at home, in the workplace, in the 

local community, in daily life). They may include elective reading; use of 

television, radio, podcasts, computers, applications on personal mobile devices and 
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other technologies for self-studying or participation in different clubs (discussion 

clubs, foreign film clubs); attendance of different events, programs, camps, plays, 

musical and sports performances; meeting other people for informal conversation 

exchanges; engagement in physical activities; travelling, etc. 

Careful consideration of this experience can be of value for the productive 

implementation of non-formal and informal language practice in Ukraine. 
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В сучасній методиці викладання іноземних мов комунікативний метод 

вивчення іноземної мови вважається найбільш прогресивним і 

найефективнішим. Комунікативний метод з’явився в 60–70-х роках минулого 

століття у Британії, коли англійська мова поступово почала набувати статусу 

мови міжнародного спілкування. Тоді і з’ясувалося, що випробувані та 

надійні для того часу традиційні методики перестали задовольняти потреби 

більшості тих іноземців, які намагались вивчити англійську мову. Основною 

причиною цього був новий контингент учнів – прагматиків, які розглядали 

іноземну мову в першу чергу як засіб комунікації. Вони потребували не 

глибинного, системного вивчення мови, яке пропонували традиційні 

академічні програми, а можливості негайно застосовувати отримані знання 

на практиці. 

Комунікатив не є цілісною системною методикою. Швидше вона 

представляє собою сукупність прийомів, покликаних навчити ефективного 

спілкування в мовному середовищі. Більшість з них використовували на 

заняттях і раніше. Одним з основних прийомів цього методу є імітація 

ситуацій з реального життя, покликаних стимулювати учнів до активного 

«говоріння». При цьому дуже важливо, щоб теми були живими, пов’язаними 

з повсякденним життям студентів, проблемами, що їх займають. Звісно, 

більшу частину занять займає розмовна мова, хоча читання й письмо 

вивчаються теж. Викладачі в основному не розмовляють, а слухають і 

спрямовують хід заняття. 

Використання комунікативного методу не означає відмови від навчання 

граматики чи лексики; він підкоряє вибір мовленнєвого матеріалу цілям і 

задачам комунікації й одночасно дозволяє зменшити об’єм навчального 

матеріалу до необхідного мінімуму. Граматика ж освоюється в процесі 

спілкування мовою: студент спочатку запам’ятовує слова, вирази, мовні 

формули і тільки потім починає розбиратися, що вони собою являють в 

граматичному сенсі. Ця методика сприяє оволодінню студентами навичками 
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живої мови за рахунок засвоєння різних видів монологічного мовлення, 

типових діалогів і форм мовного моделювання. 

Одним з засновників цього методу був англійський педагог і методист 

Гарольд Пальмер (1877-1950) − автор понад п’ятдесяти теоретичних праць, 

підручників та навчальних посібників. Його усний метод, більше відомий як 

метод Пальмера, виник у 20-ті роки ХХ століття і не лише став широко 

розповсюдженим, але й справив значний вплив на становлення 

аудіолінгвального (40-і роки) та аудіовізуального (50-і роки) методів.  

У своїй методичній концепції Пальмер керувався лінгвістичним ученням 

соціологічної школи (Ф. де Соссюр, А. Мейе), психологією поведінки (Е. 

Торндайк, Дж. Уотсон) та прагматичною педагогікою Д. Дьюї. Виходячи з 

цих напрямів  у лінгвістиці, педагогіці і психології, Пальмер висуває імітацію 

та заучування напам’ять як основні принципи навчання іноземної мови. Не 

заперечуючи в теорії ні використання рідної мови (як це робили найбільш 

ортодоксальні представники прямого методу), ні свідомого підходу до фактів 

мови, на практиці він зводить процес навчання до неперервного ланцюга 

стимулів, які застосовує учитель, і зворотного ланцюга реакцій з боку учнів. 

Пальмер вважає, що, незалежно від мети курсу іноземної мови, навчання 

слід завжди починати з усного мовлення, надаючи початковому ступеню 

вирішального значення. Завданням цього ступеня, що триває близько 

півроку, є навчити учнів розуміти іноземну мову на слух, розпізнавати і 

правильно вимовляти окремі звуки та звукосполучення, а також 

безпомилково відтворювати вивчений лексичний і граматичний матеріал у 

бесіді на побутові теми. Увага, яку Пальмер приділяє усному мовленню, 

визначає і характер мовного матеріалу. Це літературна розмовна мова, 

представлена текстами (на початковому ступені учні знайомляться з ними 

лише на слух), які написані в межах науково відібраного словникового 

мінімуму. Виходячи з того, що при оволодінні рідною мовою активному її 

використанню передує тривалий період її пасивного сприймання, Пальмер 

вважає одним із головних принципів навчання іноземної мови попереднє 
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пасивне сприймання мови на слух. Відповідно на початковому ступені 

навчання вводиться інкубаційний період (1,5 - 2 місяці), протягом якого учні 

«купаються» в мовленнєвому потоці, слухаючи мовлення вчителя на 

іноземній мові, та вчаться схоплювати загальний зміст висловлювання. 

Визнаючи, що до володіння іноземною мовою можна прийти як свідомим, 

так і інтуїтивним, підсвідомим шляхом, Пальмер віддає перевагу останньому, 

який, на його думку, дає можливість уникнути помилок, звільнитися від 

абстрактних роздумів, негайно використати засвоєний матеріал у своєму 

мовленні. 

Звичайно, методика Гарольда Пальмера не може використовуватися в 

сучасній педагогіці в чистому вигляді, тому що в навчанні іноземних мов 

весь час відбуваються зміни, здійснюється пошук нових підходів, 

спеціальних навчальних технік та прийомів. Але методологічні підходи 

Пальмера можна вважати фундаментом комунікативної методики, оскільки 

комунікація є пріоритетним видом мовної діяльності, яка розвиває усі мовні 

навички: усне та писемне мовлення, читання та аудіювання.  
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Media and information literacy skills are among people’s essential skills 

nowadays. It is a complex concept proposed by UNESCO in 2007 that covers the 

competences related to access, analysis, interpretation, critical assessment, use, 

creation and dissemination of information from the books, media, as well as from 

interpersonal communication. Accordingly, media and information literacy include 

the skills of information literacy, media literacy, plus digital and technological 

literacy. These skills are interrelated, and their development is needed to improve 

the interaction among people, people’s interaction with the information for 

different purposes, including the educational. Media and information literacy 

“promotes the individual’s rights to communicate and express, and to seek, receive 

and impart information and ideas. It encourages the evaluation of media and 
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information sources based on how they are produced, the messages being 

conveyed, and the intended audience”, says one of the UNESCO documents [1].  

But what is information, people should be literate in? According to Merriam-

Webster Dictionary, the first and the most general definition of information is 

“knowledge obtained through investigation, study or instruction; intelligence, 

news, facts, data” [2].  

To have information literacy means that a person should be able to work on 

extracting knowledge, data from different sources, to find the sources, to assess the 

data according to the purpose, to use and organize it efficiently.   Media literacy 

means understanding of the role and functions of media, critically analyzing the 

contexts of any media message, its content, also means the ability to produce the 

own content. Media and information literacy skills help to develop critical thinking 

and life-long learning skills which are also essential for modern active citizens.  

Studying at the university is just a part of the process of life-long studies. But 

at this stage students can actively develop their media and information literacy 

skills. They are given research based tasks, they write reviews, essays, semester 

and course papers. Such kind of tasks presupposes working with literature, 

collecting and extracting, evaluating and using the information for a specific 

purpose. Usually students work with the scientific information. Scientific 

information, presented in scientific literature, reflects the current stage of scientific 

knowledge in this or that area of science, the results of some scientific research, 

data, new view of some phenomena, etc. While writing their assignments at the 

university students learn how to make a correct choice of the thesis of a statement 

that needs to be proved; how to find correct argumentation that proves the thesis; 

there should be enough arguments in the form of statements, authoritative 

opinions, some numbers, figures, comparisons. If the arguments are presented in a 

visual form, they are better accepted (for example, the students can create a 

presentation with tables, diagrams, etc). A very important thing in the scientific 

paper is a kind of discussion – the students should be able to see an alternative 

view or approach to a scientific problem, and comparing the views, present 
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sufficient argumentation in favour of their view. It is also valuable when the 

students are learnt to predict possible questions to their scientific statement and are 

ready to answer possible questions. 

Criminal justice experts are investigators, prosecutors, judges, forensic experts, 

etc. One of the structural units of Yaroslav Mudryi National Law University is the 

Institute of Criminal Justice and Prosecutors’ Training which prepares students for 

such professions. As all law students of the University, the students of this Institute 

have the possibility to develop their professional and general competences and 

skills, including media and information literacy skills. For the experts in the area of 

criminal justice media and information literacy competence is especially important 

as they very often have to evaluate credibility of witnesses or testimony. Of course, 

the procedure of investigation and evaluation of witnesses and their testimonies is 

prescribed by the criminal procedure, but human factor is also should be taken into 

account.  

The development of the media and information literacy skills of the future 

criminal justice experts is realized during their professional classes as well as 

during their general classes. For example, this is realized during practical course of 

the English language. The students are tasked to prepare individual research work 

on a specified topic; to make media or newspaper article reviews and annotations,  

to prepare reports for the students’ scientific conference. While annotating the 

article from the newspaper or an Internet source, they give their own opinion as for 

the information contained in the source. They not only stay up-to-dated, but also 

develop media and information literacy skills so useful in their future professional 

life. 
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Глобалізація сучасного світу створила умови, за яких навчання іноземних 

мов стало нагальною потребою. Для тих, хто бажає опанувати іноземні мови, 

пропонується великий вибір методів навчання, починаючи від традиційних 

до інноваційних. 

Останніми роками особливу популярність набув метод Каллана (Callan 

Method), інтенсивний метод викладання і вивчення іноземних мов. Цей метод 

ще називають «прямим», тому що заняття ведуться тією мовою, що 

вивчається, а не рідною мовою учня. [7]  

Метод Каллана був розроблений Робіном Калланом в Англії в 1960-х. 

Сьогодні понад 300 шкіл Європі, Азії та Південній Америці, Австралії 

використовують цей метод. [5] Від самого початку метод Каллана був 

призначений виключно для викладання загального курсу англійської мови. 

[8] Пізніше коло освітніх послуг було розширено – Каллан школи також 

пропонують  вивчення ділової англійської мови і загального курсу іспанської 

мови. [9] 

Відповідно до світових санітарно-епідеміологічних вимог більшість шкіл 

Каллана перейшли на дистанційне викладання іноземних мов. 

Метод Каллана підходить для учнів усіх національностей, різного віку та 

для всіх цілей навчання. Він базується на повторенні та швидкості - двох 

речах, які гарантують успіх у вивченні мови. «Секрет успіху при вивченні 

мови полягає в тому, щоб повторювати, повторювати і повторювати і 

говорити, не думаючи». [2, c.32] 

Учні витрачають менше часу і грошей на уроки, вивчаючи іноземну мову 

за чверть часу, необхідного для навчання іншими методами. Вони досягають 
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міжнародного рівня Cambridge Preliminary English Test приблизно за 80 годин 

замість стандартних 350 годин, необхідних для навчання іншими методами, а 

рівень Cambridge First Certificate in English майже за 160 годин. [1, c.15] 

Великий наголос у методі Каллана робиться на розвиток мовленнєвих 

навичок та навичок аудіювання. [3] Особливість методу в тому, що вчитель 

проводить уроки в питально-відповідальній формі. Вчитель  ставить питання 

швидко, щоб тримати учня зосередженим та завадити учню перекласти 

повідомлення на свою рідну мову. [2, c.16] Учень відповідає на кожне 

питання розгорнуто, але використовує ті ж конструкції, які почув у питанні. 

Відповідаючи на запитання, учні повинні спочатку частіше відповідати 

негативно. Це вимагає, щоб учні складали довгі речення та практикували 

використання антонімів. 

Автор методики пояснює доречність використання питань необхідністю 

вироблення швидкого рефлексу, що веде до автоматичної відповіді. [2, c.277] 

Вчитель допомагає при відповіді і відразу паралельно виправляє 

граматичні помилки і помилки у вимові учнів. Так учні вчаться грамотно 

будувати речення, збільшують свій словниковий запас і освоюють граматику. 

Вчитель з учнями відпрацьовує пройдений матеріал на наступних уроках 

кілька разів, поки знання не досягнуть автоматизму і будуть засвоєні 

повністю. 

Повний навчальний матеріал занять по методиці Каллана  подається у 6 

учнівських книгах, які разом складають 12 етапів навчання. Усі книги 

складають одне ціле, а кожна доповнює іншу.[2, 256] Перший етап 

призначений для тих, хто тільки починає вивчати англійську мову (A1, 

Beginner), дванадцятий етап розрахований на підготовлених учнів, які 

володіють широкими вокабуляром і граматикою (C1, Advanced). 

     Використання методу передбачає повну відсутність домашніх завдань. 

Весь матеріал систематично повторюється на уроці. Кожне заняття триває 50 

хвилин: вчитель завжди починає з повторення вивченого раніше матеріалу, 

далі дає нову порцію знань – 35 хвилин на розвиток мовленнєвих навичок, 
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потім приділяє 10 хвилин на розвиток навичок читання і закріплює все 

п’ятихвилинним диктантом. 

Заняття проходять у швидкому темпі, та достатньо насичені лексико-

граматичним матеріалом, тому учні не відволікаються й не нудьгують. [6] Р. 

Каллан вважав нудьгу і погану пам’ять найбільшими ворогами навчання. Він 

стверджував, що його метод долає нудьгу високою швидкістю, а погану 

пам’ять - повторенням. Під час вивчення мови недостатньо лише запам’ятати 

слово, треба згадати його, коли це потрібно, що вимагає вироблення 

швидкого рефлексу. [1, 30] 

Незважаючи на всі свої переваги, метод має низку недоліків.  

Відсутність домашніх завдань здається досить суперечливою. Все ж таки 

самостійна робота - найважливіша частина будь-якого освітнього процесу. 

Єдиною діяльністю, яку учням рекомендується практикувати вдома, є 

прослуховування аудіозаписів та читання книг. Повільним учням 

рекомендується робити вправи із зворотного боку підручника. 

Все засноване на повторенні того, що говорить вчитель. Як результат, 

учень не будує висловлювання самостійно. Виникає питання, чи буде учень в 

змозі говорити іноземною мовою, коли вчителя немає поруч. Адже в учня 

зовсім немає часу на «подумати» над відповіддю. 

Не зовсім зрозуміло, як прогресують учні високих рівнів, які вже хочуть 

говорити самостійно, але їм все ж таки доводиться повторювати за вчителем. 

Як не дивно, метод не використовує дошку, а лише демонстраційні схеми, 

щоб не послаблювати концентрацію уваги учня.[2, 32]. 

Роль культури у навчанні не є важливою. На думку автора, вивчення 

літератури, культури та історії може відбуватися самостійно лише тоді, коли 

вивчена справжня мова. [2, 262]   

Підручники досить одноманітні. Вони містять лише вокабуляр та 

граматичні структури, розташовані у формі запитання-відповіді, що 

виконують роль вправ. Іноді додається граматичне пояснення.  
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Р. Каллан стверджує, що в кінці курсу слухачі знають близько чотирьох-

п’яти тисяч слів та основні принципи граматики. З цього моменту навчання 

стає більше навчальним предметом, і відтепер учні повинні докладати 

набагато більше індивідуальних зусиль для навчання. [4]. 

Як підтверджує досвід та практика викладання іноземних мов, жоден 

метод не є ідеальним. Так і метод Каллана не може бути ефективним без 

поєднання з іншими методами та приділення належної уваги індивідуальним 

потребам учнів та розвитку усіх мовленнєвих компетенцій і навичок. 
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Значну роль у формуванні пізнавальних та інтелектуальних здібностей 

студентів-іноземців при вивченні української мови у реалізації їх 

індивідуальних, особистісних умінь і навичок відіграють творчі завдання. 

При складанні творчих завдань необхідним є використання 

комунікативного методу навчання іншомовного мовлення, що ґрунтується на 

декількох принципах. Перш за все, принцип новизни, у відповідності з яким, 

різноманітність мовленнєвих завдань, варіативність текстів однакового 

змісту попереджає довільне заучування студентами-іноземцями нової 

лексики українською мовою, що розвиває комунікативні вміння та здібності, 

пробуджує зацікавленість навчальною діяльністю. По-друге, треба 

використовувати принцип  ситуативності, що активізує  навчання студентів 

української мови за допомогою моделювання ситуативних вправ, збагачує 

уявлення про норми та правила слововживання. Так, наприклад,  після 

знайомства з текстом «Наша група» студенти  будують власний опис групи, у 

якій навчаються, використовуючи  вже знайомі фрази відповідної структури. 

Робота з темою «Наша група» може включати лексико-граматичний 

матеріал, спрямований на розвиток мовлення і пов’язаний із реалізацією на 

практиці синтаксичних конструкцій типу «Я люблю читати / співати (мені 

подобається читати / співати)».  Під час надання творчих завдань треба 

передбачати використання принципу індивідуального підходу до оволодіння 

українською мовою, для чого необхідно вивчати індивідуально-психологічні 

особливості студентів, постійно розвивати їх пам'ять, уяву, фантазію, 

збуджувати та підтримувати інтерес до виконання певного виду роботи.  

Крім того, треба використовувати завдання різного ступеня складності у 

залежності від рівня знань студента, його мовленнєвих можливостей. При 

виконанні творчих завдань потрібен  особистісний моніторинг знань, умінь, 

мовленнєвих навичок кожного іноземного студента, що виступає одним із 
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головних засобів мотивації до вивчення української мови. 

  Ефективне розв’язання творчих завдань вимагає від студентів як 

застосування раніше засвоєних знань і вмінь у новій, іноді більш складній 

ситуації, так і бачення нової проблеми шляхом активізації розумової, творчої 

діяльності  у традиційній, звичній ситуації. Так, прості творчі завдання на 

початковому  етапі навчання повинні базуватися на відомих студентам 

знаннях. Наприклад, при вивченні фонетики можна запропонувати 

встановити зайве слово за кількістю букв і звуків; за кількістю складів; за 

наявністю у слові фонетичних процесів. Поступово викладач ускладнює види 

роботи, наприклад, при вивченні синтаксису пропонується знайти зайве 

словосполучення, речення за певною ознакою,  вставити у ланцюг пропущені 

граматичні характеристики частин мови. При складані творчих завдань треба 

йти шляхом від простих до складних, від відомих до невідомих, від 

колективних до самостійних. І обов’язкова умова – викликати інтерес 

студентів до  розв’язання творчих завдань.  

Елемент творчості для  виявлення обдарованості, смаків, уподобань, рівня 

підготовки студентів  є більш чи менш виражений у різних видах письмових 

робіт.  Творчі завдання допомагають зрозуміти різноманітність існуючих 

засобів висловлення думок і почуттів, розвивають логічне мислення, 

тренують мозок. Тому для письмових творчих завдань широко 

використовуються такі види вправ, як творче списування, творчі диктанти, 

твори-мініатюри за опорними словами, складання окремих  видів  ділових 

паперів,  творчі  завдання на основі неповного тексту за поданим початком 

чи кінцівкою,  відтворення кількох пропущених епізодів, ситуацій, свідком 

яких студент був, або завершення  схожого діалогу. Особливим різновидом 

творчих завдань може бути підготовка міні-творів на визначену тематику: 

«Моя родина»,  «Лист другу», «Моя домівка», «Свята  країни, де я мешкаю». 

Цікавим для сучасних студентів може бути творче завдання, в якому 

складається  повідомлення для соціальної мережі про подію, свідком якої 

студент був, і   опис своїх враження від неї.  
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 Результатом опанування визначених у програмі  тем є побудова 

невеликої зв’язної розповіді, а це означає, що у процесі  виконання творчих 

завдань студенти мають застосовувати всі види мовленнєвої діяльності: 

аудіювання, читання, говоріння й письмо. Творчий елемент у переказах 

(говорінні) незначний, оскільки самостійність у них обмежена.  Але переказ 

— необхідний етап, який студенти-іноземці повинні пройти, перш ніж 

приступити до написання твору,  тому що  переказ  збуджує певні думки, 

викликає відповідні настрої, розширює знання про навколишній світ.  

Цікавим творчим завданням є вправа «Мікрофон», під час якої кожному 

студенту надається можливість висловити свою думку чи позицію на 

запропоновану тему, ситуацію.   

  Для творчого навчання мови необхідно використовувати інтерактивні 

форми – моделювання життєвих і професійних ситуацій, рольові ігри та 

методи, що дають змогу створити ситуації пошуку, співпереживання, 

суперечностей, сумніву, переконання, аналізу та самооцінки своїх дій, 

спільне розв’язання проблем [1, с. 10].  

 Отже, творча робота є наслідком самостійної діяльності в процесі 

осмислення певної теми або питання при вивченні української мови як 

іноземної і сприяє інтелектуальному й емоційному збагаченню студентів-

іноземців, розвитку їхніх здібностей, прагненню пізнавати нову інформацію. 

 

Література  

1. Ягоднікова В.В. Я Інтерактивні форми і методи навчання у вищий школі: 

навчально-методичний посібник. Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2009.- 80с. 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛЕКСИЧНОГО ПІДХОДУ У РОЗВИТКУ 

КОМУНІКАТИВНОГО АСПЕКТУ 

Павліщева Я.О. 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

yapavlisheva@gmail.com 



93  

Харків, Україна 

Оволодіння навичками спілкування студентами є однією з 

найважливіших задач для викладачів іноземної мови. Незалежно від обраної 

методики або підходу викладання комунікативний аспект наразі є 

пріоритетом у навчальному курсі з іноземної мови (англійської). Оволодіння 

ж трьома іншими компетенціями (reading, listening, writing) в кінцевому 

результаті є підґрунтям для вільного спілкування та розуміння інших людей 

у відповідному мовному середовищі. Однак вміння втілювати у вільному 

мовному процесі набуті знання з граматики, лексики, аудиювання є великим 

викликом для вивчаючих іноземну мову. Як правило, навичка спілкування, в 

якій збалансовані адекватна швидкість та грамотність мовлення, 

опановується лише на високому рівні володіння мовою. Як зазначає автор 

багатьох методичних праць з викладання англійської мови С. Торнбері [6], 

знання іноземної мови не є тотожним здатності говорити на ній. Навіть при 

відмінному знанні граматичних конструкцій та вмінні правильно будувати 

речення людина все ще може бути не здатною вступати у спонтанну 

комунікацію з іншими. Отже, комунікативний аспект має інтерактивний 

характер і вимагає вміння спілкуватися з співрозмовником в реальному часі, 

без планування та підготовки. Найскладнішим за таких обставин виявляється 

вилучання людиною з пам’яті окремих слів, об’єднання їх у речення з 

використанням відповідної граматики. Очевидно, що цей процес значно 

уповільнює швидкість та природність мовлення, викликає стрес та 

фрустрацію у людини, що говорить, і, як результат, зміцнення мовного 

бар’єру та страх помилитися. З іншого боку, характеристиками студенту, що 

опанував комунікативну навичку і може вільно розмовляти іноземною 

мовою, є у першу чергу його автономність та автоматичність мовлення. Це 

означає, що мовець не відчуває себе безпомічним в процесі спілкування й не 

потребує сторонньої допомоги або керівництва його мовного процесу. Крім 

цього, такий мовець не витрачає час на вилучання та опрацювання лексико-

граматичної інформації з памʼяті й безпосередньо реагує на мовну ситуацію. І 
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в той же час, він або вона звучать максимально природно і майже без 

граматико-лексичних помилок.  

У 2006 році група лінгвістів на чолі з Ф. Боерсом [2] провели 

дослідження, в ході якого дві групи студентів навчалися за єдиною 

програмою, але тільки одна група навчалася за лексичною методикою. Коли 

було проведене оцінювання комунікативних компетенцій студентів, то 

виявилося, що експериментальна група (що навчалася на базі лексичного 

підходу) розмовляла більш впевнено та швидко, ніж інші. Також було 

помічено, що швидкість та впевненість їх мовлення корелює з кількістю 

чанків, що вони використовують. 

Однією з найефективніших сучасних методик викладання іноземних мов 

є лексичний підхід, повномасштабно розроблений та систематизований 

американським викладачем та методистом М. Льюісом [4]. Пріоритетним 

аспектом, що намагається розвивати цей підхід, постає навичка комунікації 

способом, найбільш наближеним до носіїв мови. Головна мета лексичного 

підходу — дати студентам можливість зазвучати максимально природно, 

спонтанно та швидко у процесі мовлення без витрачання зайвого часу на 

відбір слів та граматичних конструкцій. Адже навіть ретельно відібрані, 

зрозумілі слова та правильні граматичні звороти можуть бути побудовані у 

«штучні» та неживі речення, незрозумілі та неприродні для сприйняття носіїв 

мови.  

Базовим елементом, що відтворює природну складову, необхідну для 

вільного спілкування іноземною мовою, згідно з лексичним підходом, є так 

звані «чанки» або сталі вирази, що представляють собою функціональну 

мову, яка є часто вживаною носіями мови у щоденному житті. Чанки, в свою 

чергу, включають ідіоми та фразеологізми, фразові дієслова, сталі 

словосполучення тощо, тобто слова згруповані у більш менш зафіксованому 

порядку (з яких ідіоми та фразеологізми є найбільш зафіксованими), вписані 

в соціокультурний контекст, який зумовлює їх специфічні значення. При 

цьому значення чанків інколи неможливо точно і буквально перекласти 
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іншою мовою, а їх розуміння базується на пошуку аналогій у рідній мові 

мовця і значною мірою обізнаності у соціокультурних особливостях мови, 

що вивчається. Саме тому вивчення студентами таких мовних угрупувань, 

що є основоположними для функціональної комунікації, представляється 

найбільш доречним з точки зору розвитку комунікативних компетенцій. 

Якщо ж порівняти лексичний підхід з вивченням окремих слів без 

урахування контексту, запамʼятовування чанків виявляється більш 

продуктивним, оскільки охоплюються більший зміст лексики, що є 

функціональною й робочою з точки зору уживаності.  

Найпоширенішими чанками, на думку Бібера Д., Конрада С. та інших 

лінгвістів [1], виявляються дієслівно-іменникові словосполучення з 

дієсловами make, have, take, go, do, get (наприклад, make sense, make noise, 

make a fuss, have a shower, have coffee, have a look, take part, take into account, 

take time, go shopping, go grey, go wrong, do housework, do nails, do business, do 

ironing, get married, get lost, get stuck тощо) та фразові дієслова з come, go, put 

(наприклад, come up with, come across, come along, go about, go after, go back, 

put down, put forward, put on тощо). Крім того, дослідники заявляють, що 

лексичні чанки вживаються частіше, ніж окремі слова. Також лексичні 

патерни формують цілі дискурсивні блоки, з яких будується функціональне 

мовлення, що включає, наприклад, вираження особистої думки (to my mind, in 

my opinion, in my view), прогнозування подій (It might be..., It could be..., 

Perhaps..., It’s definitely not...), вираження згоди або незгоди (That’s right, I 

couldn’t agree more, That’s a good point, Absoultely not, I’m not sure about that), 

запит (Could you…? Would you mind….? Would it be possible….?), патерни 

формального та неформального мовлення (See you soon, Catch you later, Bye 

for now, due to, a great deal of, loads of). 

Щодо граматичного аспекту, то у лексичному підході він зовсім не 

ігнорується, як може здатися на перший погляд. Вивчення лексичних чанків, 

що є першочерговою задачею у рамках зазначеної методики, нанизується на 

певний граматичний матеріал, який йде фоном. Більш того, сталі вирази, 
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ідіоми, словосполучення часто містять вже зафіксовану граматичну 

конструкцію. Наприклад, у таких фразах та виразах, як: I see what you mean; 

That’ll do; Stay in touch; be in charge of; Feel free тощо. В наведених 

прикладах чанки є граматично й синтаксично сформованими й не вимагають 

додаткових зусиль для побудови коректного речення. Крім того, вони є 

природними для вживання та розуміння носіями мови. 

Наразі вдалим втіленням лексичного підходу на практиці є видання серії 

англомовних підручників «Outcomes», розроблених Х. Деллар та Е. Уоклі [3], 

які користуються великим успіхом серед викладачів англійської мови по 

всьому світу. Цей курс ґрунтується на опрацюванні найбільш вживаних 

лексичних чанків та патернів, притаманних щоденному узусу носіїв мови. 

Кожний підрозділ підручників будується на певному наборі чанків за темою, 

і демонструється контекст їх уживання у різноманітних вправах, що 

охоплюють розвиток чотирьох  компетенцій студентів (reading, listening, 

speaking, writing). Показовим і відмінним від традиційних методик 

викладання, на нашу думку, є вивчення граматичного аспекту, коли 

навчальною метою постає не стільки запамʼятовування граматичного 

шаблону або алгоритму у відриві від їх реального застосування, скільки 

втілення граматичних конструкцій в конкретний контекст або дискурс. 

Таким чином, завдяки лексичному підходу граматичний матеріал перестає 

сприйматися студентами чимось окремим і віддаленим від актуальної мовної 

практики. Наприклад, у першому розділі підручника для студентів рівня 

Upper-Intermediate заявляється граматична тема «Habits», яка опрацьовується 

шляхом огляду різноманітних лексичних патернів, що так чи інакше 

виражають звичку. При чому зазначена тема акцентована не на вживанні 

певного часу (Present Simple, що традиційно описує звичну, рутинну дію), а 

на зображенні найбільш поширених способів виразити це лексично, у 

комунікативному аспекті. Так, автори наводять такий список мовних 

шаблонів, що виражають звичку: 1) Present Simple (I hardly ever go out; As a 

rule, I don’t watch TV much); 2) tend to + verb (I tend to listen to music on 
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YouTube); 3) Present Continuous (She’s always taking my things!); 4) used to 

(She used to play tennis); 5) would (Sometimes we’d make a bonfire, and we’d 

stay up all night telling jokes) тощо. Крім того, тема супроводжується часто 

вживаними ідіоматичними виразами та словосполученнями, що стосуються 

повторюваності звичної дії, такими як: not as much as I’d like to/used to…; 

whenever I can/get the chance…; all the time, as a rule, on the whole, by and 

large. У такий спосіб охоплюється не тільки вивчення граматичного 

матеріалу у широкому розрізі, а демонструються способи й варіації 

практичного, «життєздатного» застосування конкретних лексичних одиниць 

в рамках зазначеної граматичної теми. На нашу думку, такий підхід здатен 

ефективно розвивати комунікативні навички студентів, наближаючи їх до 

реального мовного середовища.  

На завершення можна сформулювати наступні висновки. Лексичний 

підхід є комунікативною методикою за своєю суттю, реалістично 

відображаючи як функціонує іноземна мова у її природньому середовищі. 

Вивчаючи різноманітні лексичні чанки, сталі вирази, ідіоми та 

фразеологізми, студенти мають змогу максимально наблизитися до мовлення 

реальних носіїв мови, що дозволяє їм вступати у вільну комунікацію з 

іншими людьми й при цьому бути зрозумілими співрозмовниками. Крім того, 

лексичний підхід розвиває такий важливий для комунікації аспект, як 

швидкість мовлення, що зумовлене властивістю людської памʼяті 

ефективніше вилучати з її сховища блоки слів (чанки) та швидше будувати з 

них зв’язне речення, ніж шукати та обробляти окремі слова. Також 

унікальність та продуктивність лексичного підходу з точки зору розвитку 

навичок спілкування полягає у зверненні до аутентичного мовного матеріалу 

з апеляцією до різних дискурсів, що містяться и численних ідіоматичних 

виразах. Слід також зазначити, що мова, яка вивчається на базі лексичного 

підходу, є в першу чергу функціональною, що готує студентів до реальних 

мовних ситуацій. 
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Входження України в Європейський і світовий освітній простір 

зумовлюють посилення уваги до оволодіння іноземною мовою на всіх рівнях 

національної системи освіти. Особливої важливості ці питання набувають 

для закладів вищої освіти, перед якими постає завдання підготовки майбутніх 

педагогів для Нової української школи, які б характеризувалися високим 

професіоналізмом і якістю навчальної діяльності. 

В умовах сьогодення іншомовна підготовка студентів є особливо 

актуальною, оскільки відбуваються процеси глобалізації, інформатизації 
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суспільства та підвищення рівня свідомості здобувача вищої освіти, який 

володіє іноземною мовою, здатен до інтеграції в сучасне європейське та 

міжнародне співтовариство. 

Тенденція розвитку сучасної іншомовної освіти зорієнтована на 

компетентнісний характер навчальної діяльності і спрямовується на 

формування іншомовної комунікативної компетентності як одного з 

пріоритетних напрямків у змісті професійної підготовки здобувачів вищої 

освіти, де знання іноземної мови стає обов’язковим для спеціаліста будь-

якого профілю. 

Професійна компетентність як головна ідея сучасного освітнього процесу 

тісно пов’язана з пошуками нових підходів у визначенні цілей освіти і 

способів їх досягнення (В. Андрущенко, Г. Балл, Є. Бондаревська, 

Н. Ничкало, С. Сисоєва, Л. Хомич та ін.); з впровадженням 

компетентністного підходу в систему освіти (Н. Бібік, О. Локшина, 

О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, А. Хуторський та ін.). В останні роки 

особлива увага приділяється теоретичному аналізу і обґрунтуванню 

механізмів становлення майбутнього вчителя як суб’єкта освітньої діяльності 

та різним аспектам його індивідуально-творчого розвитку й інноваційного 

потенціалу (І. Богданова, Н. Кічук, Л. Коваль, А. Линенко, С. Стрілець та ін.). 

Особливості формування та розвитку комунікативної компетентності 

майбутніх учителів досліджуються Л. Бірюк, О. Бігіч, М. Оліяр, 

М. Пентилюк та ін. Проблема підготовки майбутнього педагога до 

професійного спілкування іноземною мовою представлена в працях І. Бім, 

І. Глазкової, Г. Китайгородської, Г. Лозанова, О. Полат та ін., які 

наголошують на важливості високого рівня практичного володіння мовою, її 

вербальними та невербальними засобами. До визначення сутності 

іншомовної комунікативної компетентності звертаються Н. Бідюк, 

О. Волошина, І. Єременко, Н. Костенко, С. Ніколаєва та ін. Проте в науковій 

літературі недостатньо обґрунтовано теоретичні аспекти проблеми 

іншомовної комунікативної компетентності у змісті професійної підготовки 
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здобувачів вищої освіти. 

Метою нашого дослідження є розкриття сутності іншомовної 

комунікативної компетентності як одного з пріоритетних напрямків змісту 

професійної підготовки здобувачів вищої освіти. 

Зміст іншомовної освіти має сфокусуватися на компетентнісній парадигмі 

навчання іноземної мови, а активне впровадженням компетентнісного 

підходу як інтегрованого результату професійної підготовки, набутого 

особистістю здобувача вищої освіти, – виступати міцним підґрунтям у 

процесі формування у нього іншомовної комунікативної компетентності. 

Так, оновлення змісту вищої педагогічної освіти на засадах 

компетентнісного підходу, за переконанням О. Савченко, має забезпечувати 

підвищення якості підготовки майбутніх фахівців та передбачати 

перенесення уваги з процесу навчання студентів на результат, тобто 

формування і розвиток загальнонавчальної, предметної і міжпредметної 

компетентностей особистості. Увесь освітній процес (цілі, зміст, форми, 

методи, засоби тощо) має бути зорієнтований на становлення в студентів 

компетентностей, під якими розуміються особистісні новоутворення, що 

поєднують у собі теоретичні знання, практичні вміння й навички, ціннісні 

орієнтації. За умови реалізації компетентнісного підходу професійна 

підготовка майбутніх учителів початкової школи до формування іншомовної 

комунікативної компетентності має набувати практико-перетворювального 

характеру, що спрямовується на співпрацю, діалог та самовдосконалення 

викладачів та студентів [6, c. 245]. 

У своїх працях Л. Коваль зазначає, що у вищій педагогічній освіті перехід 

на компетентнісно орієнтовану підготовку розглядається у двох аспектах: по-

перше, відбувається модернізація змісту професійної освіти, яка передбачає 

його відбір і структурування з одночасним визначенням результативної 

складової освітнього процесу – набуття студентами компетентностей; по-

друге, постає потреба навчити майбутніх учителів цілеспрямовано 

формувати в учнів ключові та предметні компетентності. Усе це забезпечить 
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підготовку висококваліфікованого, конкурентоспроможного, мобільного 

педагога, здатного до професійного зростання [3, с. 28]. 

Компетентнісний підхід до навчання іншомовного спілкування 

проявляється насамперед у процесі комунікативної діяльності, коли студенти 

презентують єдність теоретичної і практичної готовності до професійної 

діяльності. Лише активна участь кожного здобувача у виконанні навчально-

комунікативних дій, усвідомлення функціонального призначення їх у 

комплексі з іншими діями, дасть йому можливість набути досвіду 

мовленнєвої взаємодії в усній і письмовій формах. 

У дослідженнях М. Оліяр комунікативно-стратегічна компетентність 

майбутніх учителів початкових класів тлумачиться вченою як 

багатофункціональне поліструктурне утворення, що є частиною професійної 

педагогічної культури вчителя, ґрунтується на ній та виявляється в гуманізмі, 

інтелігентності, здатності до співпраці, постійного самовдосконалення, 

рефлексії, креативності, інноваційності, особистій духовній культурі фахівця 

[5]. 

Комунікативну компетентність майбутнього вчителя початкових класів 

Л. Бірюк визначає як здатність здійснювати міжкультурне професійно-

спрямоване спілкування, взаємодіяти з носіями іншої культури, беручи до 

уваги національні цінності, норми та уявлення; створювати позитивний 

настрій спілкування для комунікантів; формувати іншомовні знання і вміння, 

які відображають лінгвістичний, професійно-контекстуальний, 

психологічний, соціальний та ситуативний стан мови як засобу професійного 

та особистісного спілкування [1, с. 12]. 

С. Ніколаєва розглядає поняття іншомовної комунікативної 

компетентності як здатність успішно вирішувати завдання взаємодії і 

взаєморозуміння з носіями мови, яка вивчається, відповідно до норм і 

культурних традицій в умовах прямого й опосередкованого спілкування [4, 

с. 16].  

Іншомовна комунікативна компетентність, на думку О. Волошиної, – 
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це готовність майбутнього вчителя початкової школи повноцінно 

спілкуватися іноземною мовою в усній і письмовій формах у різноманітних 

ситуаціях для вирішення завдань міжособистісної і міжкультурної взаємодії 

[2, с. 7]. 

У контексті нашого дослідження розглядаємо іншомовну комунікативну 

компетентність як здатність і готовність здобувачів вищої освіти до 

іншомовного спілкування з носіями мови, сприйняття і розуміння партнерів, 

адекватного і своєчасного вираження своїх розумових намірів. Отже, 

іншомовна комунікативна компетентність є інтегральною характеристикою 

професійної діяльності майбутнього педагога. Зважаючи на це, проблема 

підвищення рівня іншомовної комунікативної компетентності майбутніх 

вчителів, здатних моделювати освітній процес, креативно мислити, бути 

генераторами та реалізаторами ідей, впроваджувати інноваційні технології в 

процес навчання та виховання в закладах вищої освіти набуває все більшої 

актуальності. Важливим фактором стає те, що здобувачі вищої освіти 

виявляють зацікавленість і готовність до подальшого вивчення іноземних 

мов, розуміють важливість їхнього вивчення. Основними мотивами для 

вивчення іноземної мови є подальше навчання в магістратурі та аспірантурі, 

спілкування з іноземцями за кордоном, майбутнє працевлаштування. 

Отже, процес формування іншомовної комунікативної компетентності у 

здобувачів вищої освіти носить комунікативно-орієнтований характер та 

окреслює зміст ефективної мовленнєвої підготовки. Його метою є набуття 

студентами такого рівня знань, який дозволить їм співвідносити мовні засоби 

з конкретними мовленнєвими ситуаціями у професійній діяльності. Такий 

підхід пов’язано з комунікативними потребами майбутніх фахівців активно 

взаємодіяти з іншими суб’єктами, організовуючи освітній процес з 

оволодіння іноземною мовою з позицій партнерства всіх його учасників. 

Мовний матеріал при цьому розглядається як засіб реалізації спілкування на 

основі комунікативного підходу, що веде до формування комунікативної 

компетентності. З огляду на це підвищуються вимоги до змістового та 
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організаційно-методичного наповнення професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти в умовах іншомовного освітнього середовища.  
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Вивчення іноземної мови на початковому етапі – складний і 

багатокомпонентний процес, що забезпечується єдністю змістово-

процесуального та емоційно-ціннісного компонентів і створюється на засадах 
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опанування іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації, що 

передбачає ознайомлення з культурою народу, мова якого вивчається.  

На початковому етапі навчання англійської мови важливо правильно 

організувати процес формування лексичної компетентності учнів, а саме: 

закласти основу словникового запасу, навчити користуватися іншомовною 

лексикою у повсякденному спілкуванні, оскільки лексика – це живий пласт 

мови, основа для комунікації. Належне та якісне її вивчення буде слугувати 

успішним підґрунтям для подальшого вивчення англійської мови в середній 

та старшій школі. 

Засвоєння нових лексичних одиниць, як основи формування умінь та 

навичок іншомовної мовленнєвої діяльності – це досить складний процес, 

успішність якого залежить від урахування вікових і психолого-педагогічних 

особливостей учнів, які зумовлюють використання методично раціональних 

прийомів, форм та засобів навчання. Як засвідчують дослідження Л. 

Данилюк, Л. Долинської, Д. Дубравської, М. Заброцького, В. Крутецького, О. 

Скрипченко та ін., характерними рисами дітей молодшого шкільного віку є 

довільність, продуктивність і стійкість всіх пізнавальних процесів. Крім того, 

у цьому віці продовжують розвиватися і закріплюються такі основні людські 

характеристики пізнавальних процесів, як увага, сприйняття, пам’ять, уява, 

мислення і мовлення. Важливими для вивчення іноземної мови є такі 

характеристики молодших школярів, як безпосередність, яскрава 

емоційність, реактивність, вразливість до новизни, допитливість, розвинута 

уява та широта інтересів. 

Зазначимо перш за все, що перевагою молодших школярів є потенційно 

великі можливості довготривалої пам’яті. Так, спостереження показують: за 

умови стимулювання властивої для цього віку ігрової або пізнавальної 

мотивації діти досить легко й міцно запам’ятовують не тільки окремі слова 

або словосполучення, але й мовні кліше, фрази, чанти, мікродіалоги, римівки, 

віршики, пісні. Саме тому навчання англійської мови на початковому етапі 

має свої особливості і потребує чітких інструкцій з боку вчителя, який 
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моделює мовленнєві ситуації та корегує діяльність учнів, а діяльнісний підхід 

стає основою навчання. 

Зауважимо, що на ефективність формування лексичних навичок впливає і 

багаторазове повторення, оскільки у дітей молодшого віку переважає 

короткотривала пам’ять. При чому найбільш дієвим буде повторення, 

організоване в три етапи: індивідуальне, в парах, по рядах та усім класом. У 

цьому процесі у нагоді вчителю стануть згадувані нами чанти, римівки, 

віршики та прості пісні. 

Наступним компонентом, від якого залежить успішне оволодіння 

молодшими учнями лексичними навичками є запам’ятовування. Цей процес 

на даному етапі не достатньо розвинений, тому діти часто запам’ятовують 

механічно. Саме тому задача вчителя сприяти формуванню мимовільного 

запам’ятовування. Це відбувається коли нові лексичні одиниці подаються в 

яскравій, емоційно забарвленій формі: кольорові ілюстрації та іграшки, 

реальні предмети в якості наочного матеріалу, виразні відео-та-

аудіоматеріали. Сприяють мимовільному запам’ятовуванню і добре 

організована активна взаємодія учнів між собою (в парах, групах). За таких 

умов молодші учні здатні запам’ятати значний обсяг мовного матеріалу не 

докладаючи багато зусиль. 

Необхідно також зауважити, що молодші школярі не можуть довго 

зосереджувати увагу на одному об’єкті або дії, оскільки вони швидко 

втомлюються. Тому всі етапи уроку в початкових класах повинні бути 

динамічними, емоційними, насиченим такими вправами та завданнями, що 

нададуть можливість урізноманітнити навчальну діяльність та допомогти 

учням зосередити увагу на навчальному матеріалі, зокрема лексичному. 

Ще однією специфічною рисою дітей молодшого шкільного віку є 

домінування наочно-образної пам’яті, що потребує правильного відбору 

способів семантизації нового лексичного матеріалу. Для молодших школярів 

рекомендовано використовувати безперекладний спосіб, зокрема наочну 

семантизацію з використанням яскравих матеріалів (ілюстрації, малюнки, 
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схеми), що посилює мотивацію і зацікавленість навчальним процесом. Крім 

того, оскільки мова дитини загалом має описовий характер, а будь-яке 

пояснення краще ніж поняття або дефініція, то доцільним є впровадження 

нових лексичних одиниць за допомогою посильного, але виразного, 

емоційно-забарвленого тлумачення іноземною мовою. Це буде запорукою 

подальшого розвитку комунікативних навичок на наступних етапах 

навчання. 

Аналізуючи вікові і психолого-педагогічні особливості молодших 

школярів, слід зауважити, що діти до дев’яти років є експертами засвоєння 

нової мови. Це засвідчують чисельні наукові роботи Дж. Брунера, Л. 

Виготського. В. Крутецького, В. Пенфильда, Р. Робертса, С. Рубінштейна, Б. 

Уайта, Т. Эліота та ін. Усі автори зазначають, що дитина опановує іноземну 

мову набагато легше й швидше, ніж доросла дитина. У старшому віці цей 

процес стає складнішим, оскільки механізми мовлення втрачають гнучкість. 

У старшого школяра виникає необхідність долати безліч перешкод. Отже, з 

віком здатність засвоювати мову слабшає.  

Віковий період від 3–4 до 7–9 років (В. Пенфільд, Р. Робертс) років 

вважається найкращим для оволодіння іноземною мовою, завдяки таким 

психічним особливостям дитини, як пластичність природного механізму 

засвоєння мови, швидке запам’ятовування інформації, інтенсивне 

формування пізнавальних процесів, здатність аналізувати і синтезувати 

«мовленнєві потоки» на різних мовах, особлива здатність до імітації, 

відсутність мовного бар’єру. Як зазначає В. Крутецький, молодші школярі 

відрізняються гостротою та свіжістю сприйняття. Дитина з цікавістю 

сприймає оточуючий світ, який розкриває перед нею все нові й нові сторони 

[2, с. 248]. 

Автор зазначає, що завдяки наочно-образній пам’яті такі діти краще та 

швидше запам’ятовують й міцніше зберігають в пам’яті конкретні факти, 

події, явища, образи, ніж визначення, описи, пояснення тощо. Поступово 

усвідомлене запам’ятовування у школярів замінює механічне [2, с. 249]. 
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Мислення також інтенсивно розвивається: молодший школяр вчиться 

послідовно виділяти істотні властивості та ознаки різноманітних предметів та 

явищ, що дає можливість робити перші узагальнення. [2, с. 251]. Таким 

чином, молодшим школярам присутня особлива чутливість до вивчення 

іноземної мови, оскільки допитливість, гнучкість, відсутність стереотипного 

мислення позитивно впливають на процес навчання. Саме тому вони з 

легкістю запам’ятовують та відтворюють поданий новий лексичний матеріал. 

Отже, знання вікових і психолого-педагогічних особливостей учнів 

молодшого шкільного віку, впливу психічних процесів на оволодіння 

іноземною мовою, надають змогу вчителю краще організувати процес 

навчання, методично правильно скерувати діяльність учнів, спланувати урок, 

поставити мету та завдання на етапах ознайомлення з новим лексичним 

матеріалом, дібрати навчальний матеріал та засоби навчання на етапі 

ознайомлення, відпрацювання, автоматизації та закріплення нового 

іншомовного матеріалу. 
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In connection with the socio-political and economic transformations in all 

spheres of life of our society and the introduction of significant changes in the field 

of education, the question of creativity and new motivation in learning a foreign 

language arises. Modern teaching skills dictate the need for new approaches to 

teaching a foreign language. One of the most effective methods of teaching a 

foreign language today is the project method. It is interpreted by methodologists 

and teachers in different ways. We adhere to the definition that the project method 

presupposes a certain set of educational and cognitive techniques that allow you to 

solve a particular problem as a result of students' independent actions with the 

obligatory presentation of these results. If we talk about the project method as a 

pedagogical technology, then this technology presupposes a combination of 

research, search, problematic methods, creative in their very essence [5]. 

The main goal of teaching foreign languages is the formation of communicative 

competence, which provides not only practical knowledge of a foreign language, 

but also the ability to work with information: print and sound, that is, possession of 

critical and creative thinking skills. Consequently, we are talking about a certain 

organization of the content of learning and cognitive activity of students, which 

would facilitate and accelerate the acquisition of knowledge by students, activate 

the process of their assimilation, teach students the techniques of independent work 

with educational material and information, and contribute to the formation of 

information and communicative competencies in them.  To achieve the goals of the 

modern education system, pedagogy has taken a focus on a personality-oriented 

approach. By its very nature, the project method presupposes the need to 

differentiate learning, focus on the personality of the student, his needs and 

opportunities, is based on the principles of cooperation and the inclusion of 

students in active activities. The use of the project method allows students to use a 

foreign language as a means of cognition, a way of expressing their own thoughts, 

perception and comprehension of other people's thoughts. This is the most 

effective way to switch students' attention from the form of expression to the 

content and to engage in the knowledge of the surrounding world by means of a 
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foreign language, thereby expanding the scope of sociocultural competence. 

The project method is the activity of students aimed at solving a research or 

socially significant pragmatic problem [1]. According to Yu. V. Ryndina, this 

method is a flexible model for organizing the process of teaching a foreign 

language, since it allows students to focus not on the language itself, but on the 

problem, to shift the emphasis from the linguistic aspect to the substantive one: to 

independently highlight the problem, formulate a hypothesis for its solution , 

search for the necessary information using various information resources, plan 

possible solutions to the problem, draw conclusions, analyze the results in a 

foreign language [6]. 

The popularity of the project method is due to the fact that, due to its didactic 

nature, it allows developing the creative capabilities of students, the ability to 

independently design their knowledge and apply it to solve cognitive and practical 

problems, navigate the information space, analyze the information received, since 

at different moments of cognitive, experimental or applied, creative activity, 

students use the totality of all the listed intellectual skills and abilities. 

The project method for teaching English is considered an effective step in the 

formation of critical thinking. The project differs from other problem methods in 

that as a result of a certain search, research, creative activity, students not only 

come to a solution to the problem, but also create a specific real product that shows 

the ability and ability to apply the results obtained in practice when creating this 

product. In the process of working on a project, students independently 

(individually or, more often, in small groups), without the help of an English 

teacher or with minimal assistance, isolate a problem from a problem situation, 

break it down into sub-problems, put forward hypotheses for their solution, explore 

sub-problems and connections between them, and then return to the main problem, 

suggest ways to solve it. During the defense of the project, a broad discussion in 

English of the proposed solutions, opposition, discussion is provided. Therefore, 

the project participants are required to be able to argue their point of view, put 

forward counterarguments to opponents, maintain a discussion in English, and 
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come to a compromise. All these are skills that reflect the specifics of 

communicative competence. If we add to this the knowledge of the speech 

etiquette of native speakers of English, the socio-cultural aspect of the problem 

under discussion, it becomes obvious the productive nature of this method, which 

meets the peculiarities of the modern understanding of the methods of teaching 

English. The project method allows trainees to develop the skills of independent 

research in a given area, which will help them in the future to implement more 

complex projects in their professional activities. 

Thus, the project is designed to activate the cognitive activity of trainees on the 

path of forming critical thinking. 

As you can see, the project methodology is a rather complex combination of 

forms and methods of teaching English. Therefore, it is imperative to prepare 

students who are accustomed to the illustrative-explanatory and reproductive type 

of education to work on a project. 

The teacher can suggest sources of information, or he can simply direct the 

students' thought in the right direction for an independent search. But as a result, 

students must independently and in joint efforts solve the problem, applying the 

necessary knowledge, sometimes from different areas, to get a real and tangible 

result [2; 3]. 

A very fruitful idea is used in the design methodology. Along with verbal 

means of expression, students widely use other means: drawings, collages, 

pictures, plans, maps, diagrams, questionnaire tables, graphs and diagrams. In the 

phonograms of the course, onomatopoeia and noise effects are used. Thus, the 

development of communication skills is reliably supported by a variety of means 

that convey this or that information. In this learning system, involuntary 

memorization of lexical means and grammatical structures is widely used in the 

course of solving problem problems, the development of creative thinking and 

imagination is stimulated. Conditions are created for freedom of expression of 

thought and understanding of the perceived. Preparing, arranging and presenting a 

project is much more time-consuming than completing traditional assignments. 
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With the help of the project methodology in the lesson, you can achieve several 

goals at once - to expand the vocabulary of students, to consolidate the studied 

lexical and grammatical material, to create a holiday atmosphere in the lesson. The 

variety of means of expressing meaning leads students to free creativity. 

Changing the role of a student from a passive observer, following the 

instructions of the teacher, to an active, creative participant in the learning process, 

entails a change not only in the teaching strategy in the classroom, but also in the 

realization of the indisputable fact that teaching foreign languages is not limited to 

the classroom. The ability to acquire knowledge in the context of teaching foreign 

languages means not only mastering four skills (reading, writing, speaking, 

listening) and aspects of the language (grammar, vocabulary, phonetics), but also 

the formation of a certain set of practical skills [4]. 

The main purpose of the use of this innovative approach is the ability to 

effectively master students' foreign communicative competence. It includes the 

following concepts:  

• verbal competence is creating an opportunity of manifestation of 

communicative skills in all forms: listening, speaking, writing, reading, translation 

within a specific topic; 

• socio-cultural competence is the formation of ideas about the social and 

cultural specificity of the target language; 

• linguistic competence is students' acquisition of lexical units relating to the 

topic as a necessary basis for registration of speaking abilities; 

• educational and cognitive competence is the improvement of educational 

activity on mastering of foreign languages; 

• compensatory competence is formation of skills of overcoming difficult 

situations in a shortage of linguistic resources. 

The project method is a complex teaching method that allows you to 

individualize the educational process, enables the student to show independence in 

planning, organizing and monitoring their activities. 

In teaching English, the project method provides students with the opportunity 
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to use the language in situations of real everyday life, which undoubtedly 

contributes to better assimilation and consolidation of knowledge of a foreign 

language. 
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більшої популярності в освіті набувають адаптивні технології. У вищій освіті 

їх метою є навчання студентів прийомам самостійної роботи, самоконтролю, 

дослідницької діяльності, самостійного придбання знання за допомогою 

новітніх технологій, а також максимальна адаптація досліджуваного 

матеріалу і всього навчального процесу до індивідуальних особливостей тих, 

хто навчається. 

Електронні системи з успіхом використовуються в якості інтерактивних 

засобів навчання і контролю знань, надаючи студентові теоретичний 

матеріал у текстовому вигляді, аудіо- та відеоформаті співвідносно з рівнем 

його знань, оцінюючи засвоєння матеріалу і, що найголовніше, визначаючи 

траєкторію його подальшого руху в межах курсу або навчального плану в 

цілому [1]. 

Автори відзначають, що адаптивне навчання з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних технологій дозволяє значно скоротити 

аудиторне навантаження як на студента, так і на викладача, багаторазово 

використовувати результати праці останніх у формі електронних освітніх 

ресурсів, що містять теоретичний матеріал, практичні та тестові завдання. 

Фактично роль викладача зміщується від лектора до технолога сучасного 

навчального процесу, в якому провідне місце відводиться не тільки і не 

стільки його викладацькій діяльності, скільки навчанню самих студентів у 

межах електронного інформаційно-освітнього середовища з урахуванням їх 

потреб і здібностей [2]. 

При цьому підкреслюється гнучкість при проходженні курсу в частині 

використання електронних засобів доступу до інформації, які не 

обмежуються лише настільними комп'ютерами і ноутбуками в аудиторіях 

університету або вдома у студентів. Широке використання планшетів і 

смартфонів, а також можливість доступу з них до ресурсів електронного 

інформаційно-освітнього середовища дозволяють студентам вивчати 

матеріал і проходити тестування в будь-який зручний час, перебуваючи 

практично в будь-якому місці [2]. 
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Незважаючи на те, що підготовка електронного курсу вимагає певного 

часу, його застосування при адаптивному навчанні надає низку незаперечних 

переваг. З педагогічної точки зору, важливим є залучення студента в освітній 

процес, оскільки він має можливість відстежувати свій прогрес, оцінювати 

власний рівень засвоєння матеріалу, аналізувати помилки. 

Розробники адаптивних технологій стверджують, що необхідно створити 

таке електронне середовище, яке б враховувало відмінності між студентами і 

адаптувалося до них, оскільки у кожного студента є схильності до певних 

предметів, вони відрізняються різним рівнем раніше набутих знань, 

дотримуються різного стилю навчання, мають різний тип пам'яті і різну 

мотивацію до навчання, різні звички, різне уявлення про те, коли і як вчитися 

тощо [3]. На жаль, в традиційній освіті викладач не завжди може враховувати 

цю різницю, як і переваги і схильності кожного студента, в той час як 

електронне навчання пропонує більш широкі можливості для 

індивідуального підходу. При електронному навчанні студент, здобуваючи 

знання через Інтернет, більш незалежний від викладача. Сучасні 

інформаційні та комунікаційні технології, великі бази даних, мультимедійне 

обладнання, Інтернет і т. ін.– все це ідеальні інструменти для індивідуального 

навчання. Автори вважають за необхідне у перспективі змоделювати такий 

спосіб проходження курсу, який підійшов би кожному окремому студенту, 

розробити методологію та алгоритм пошуку оптимального для нього процесу 

навчання, надати відповідний навчальний матеріал з урахуванням 

особистісних характеристик і якостей тих, хто навчається. Крім того, мета 

розробників адаптивних технологій – створити таке середовище 

електронного навчання, в якому акцент буде робитися на самонавчанні [3]. 

Таким чином, метою адаптивних технологій є сприяння онлайн-

навчанню, яке персоналізується відповідно до потреб окремих студентів. 

Персоналізоване навчання закладено в основу освітніх програм по всьому 

світу, і не можна заперечувати той факт, що персоналізація навчання є 

однією з головних освітніх перспектив двадцять першого століття [4, с. 33]. 



115  

Вона тим більше актуальна, що за часів повсюдного скорочення бюджетів на 

освіту адаптивне персоналізоване навчання може розширити можливості для 

отримання освіти без збільшення витрат. Дані технології обіцяють зробити 

високоякісну і дешеву освіту доступною для необмеженої кількості людей. 

Очевидно, що в наш час популяризація адаптивного навчання тісно 

пов'язана з широким впровадженням всіляких цифрових технологій в освіту, 

а в світі витрачаються сотні мільйонів доларів на розробку адаптивної 

технології в надії на те, що вона стане «чарівної кулею», яка вирішить 

глобальні проблеми освіти [ 5, c. 12] 

Технології адаптивного навчання набули широкого поширення з 2004 р. 

як в середній, так і у вищій освіті для викладання низки академічних 

дисциплін, особливо математики. В галузі викладання іноземних мов ця 

технологія почала привертати серйозну увагу фахівців значно пізніше, 

починаючи з 2013 р. Саме в тому році Knewton, один з провідних 

постачальників адаптивних технологій, підписав контракти з двома великими 

видавництвами, що публікують навчальну літературу для викладання 

англійської мови – Macmillan і Cambridge University Press. 

Незважаючи на актуальність теми до сьогоднішнього дня досліджень 

адаптивних технологій в контексті навчання іноземної мови не так багато. Це 

не дивно, з огляду на відносно недавнє впровадження адаптивного навчання 

в процес іншомовної підготовки. Однак вже виділено низку незаперечних 

переваг цієї технології. Наприклад, значення інтервального повторення для 

запам'ятовування словникових одиниць вже добре вивчено і загальновизнано 

[6]. Цифрові флеш-карти мають деякі очевидні переваги перед традиційними 

системами навчання лексиці на паперових носіях: вони більш гнучкі, можуть 

звучати в аудіозапису, припускають інтервальне автоматизоване повторення. 

Такі системи мають значний потенціал для оволодіння мовою, оскільки 

сприяють швидкому засвоєнню часто вживаної лексики. Однак вони не 

можуть забезпечити надійне запам'ятовування нової лексики для її 

використання в продуктивних цілях – цього можна досягти тільки шляхом 
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багаторазового повторення слів у значущих контекстах (наприклад, завдяки 

інтенсивному читанню і слуханню) і можливості використовувати їх у 

комунікативних ситуаціях (наприклад, за допомогою усного спілкування і 

письма). 

У навчанні англійської мови все більш широке поширення набувають 

комп'ютерні адаптивні тести для визначення рівня володіння мовою та 

мовної компетенції. Перевагами адаптивного тестування є визначення 

алгоритмів ускладнення питань, точність оцінки відповідей, об'єктивність 

оцінювання та скорочення часу на перевірку знань. 

Найбільш амбітними є спроби використовувати адаптивні технології для 

вивчення англійської мови з використанням систем управління віртуальними 

середовищами навчання LMS (Learning Management Systems) або VLE 

(Virtual Learning Environments). В рамках цих систем адаптивний онлайн-

курс буде відтворювати і замінювати те, що відбувається в реальній аудиторії 

з викладачем, який використовує підручник. Роль викладача в такому курсі – 

якщо його присутність взагалі знадобиться – буде в значній мірі 

контролюючою.  

Жодне з провідних міжнародних видавців ще не випустило такий 

продукт, хоча онлайн-курси з елементами адаптивного навчання вже 

існують. Розробникам такого роду адаптивних курсів доводиться вирішувати 

багато проблем, і може трапитися так, що деякі з них так і не зможуть бути 

вирішені повністю. 

Складні адаптивні системи надаватимуть докладні дані про взаємодію 

студентів з програмним забезпеченням. Вони можуть інформувати про те, які 

конкретні теми засвоєні, з якими виникли труднощі, про типи помилок, що 

роблять студенти тощо. Вони також зможуть дати рекомендації щодо 

корекційних дій, які викладач міг би виконати разом з класом при особистій 

зустрічі. Щоб викладачі могли діяти на основі всіх цих даних, їм буде 

потрібно мати певний ступінь технологічної компетентності і, в деякій мірі, 

переосмислювати свою роль як викладача. 
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Прийнято вважати, що ефективна програма вивчення мови повинна бути 

орієнтована як на введення матеріалу, так і на результат. Студенти повинні 

мати можливість використовувати мову в комунікативному контексті і мати 

відповідну зворотний зв'язок. До сих пір технології з цим не справлялися, за 

винятком окремих способів. 

Зараз навчальні заклади частіше використовують змішаний підхід, при 

якому використання адаптивних матеріалів вирішує більш вузькі завдання. У 

більшості випадків такими вужчими завданнями є оволодіння певними 

граматичними структурами або наборами лексики. Таке менш амбітне 

використання адаптивних технологій, швидше за все, виявиться більш 

плідним, ніж спроби розробити повністю адаптивні онлайн-курси. 

Необхідні глибокі і детальні дослідження адаптивних технологій, 

оскільки можливості онлайн-вивчення мови все більше розширюються. 

Комунікативна взаємодія між студентом і ботом або між двома або більше 

студентами з втручанням бота в поєднанні з відповідною підтримкою або 

зворотним зв'язком від бота тепер здається цілком реальною. Розвиток 

адаптивних технологій значно розширить способи індивідуальної підтримки 

студентів, можливості для швидкого і якісного засвоєння мов [7]. 

Ф. Керр [8] зазначає, що технології розвиваються настільки швидко, що 

робити прогнози щодо адаптивного навчання ризиковано. Однак на основі 

заяв провідних видавців і розробників програмного забезпечення автор 

робить такі припущення: провідні видавництва будуть поступово переходити 

від традиційних підручників (в друкованому або електронному форматі) до 

гнучкого постачання навчального контенту на навчальних платформах. У 

вузькому сенсі – це будуть матеріали в стилі навчального посібника з 

адаптивними елементами. У більш широкому сенсі – це будуть курси, які 

можна буде вивчати повністю без традиційних підручників. Такий підхід 

дозволить викладачам і закладам освіти самим вирішувати, в якій мірі вони 

хочуть поєднувати онлайн-навчання з аудиторною формою викладання 

іноземної мови. Адаптивні елементи цих курсів будуть зосереджені, в першу 
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чергу або виключно, на дискретних елементах граматики, лексики, 

функціональній мові і фонології, оскільки вони найбільш легко підлягають 

програмуванню. Такі курси будуть орієнтовані в основному на студентів 

більш низького рівня (B1 і нижче). Ці ресурси будуть допускати модифікацію 

відповідно до вимог регіональних ринків і завантаження додаткового 

контенту. Важливу роль в розробці таких курсів буде грати оцінювання, в 

першу чергу, таких мовних елементів, як граматика, лексика, функціональна 

мова і фонологія, які найлегше підлягають оцінюванню, і які матимуть 

пріоритет перед мовленнєвими навичками, які важче оцінити. Представлені 

дискретні елементи мови будуть прив'язані до дескрипторів рівнів володіння 

мови з використанням таких шкал, як, наприклад, Загальноєвропейська 

шкала мовної компетенції. Через технологічні відмінностей між різними 

частинами світу адаптивні курси будуть співіснувати з більш традиційними 

друкованими (або електронними) курсами. Навчання викладачів (особливо 

щодо змішаного навчання) стане все більш важливою частиною пакетів, що 

будуть продаватися провідними видавцями. Зміст таких курсів буде, перш за 

все, визначатися вимогами ринку. 
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    Актуальність та доцільність дослідження даного питання полягає в 

тому, що в умовах сучасної психолого-педагогічної практики стає можливим 

та необхідним йти шляхом оптимізації в процесі вивчення іноземних мов. Ми 

дотримуємось тієї точки зору, що освіта центрична, а сучасна освіта має бути 

орієнтована на розвиток здібностей студентів  з метою використання мови як 

інструменту та засобу спілкування. Основними факторами, що впливають на 

становлення та розвиток комунікативної компетенції у студентів є 

гуманітарна спрямованість та орієнтація на комунікативну культуру як на 

основну цінність. Ми маніфестуємо позицію про обов’язкову  наявність 

основного  мотиву для створення та  здійснення комунікації. Комунікативна 

спроможність розвивається шляхом залучення студентів до вирішення 

значного кола досяжних завдань. Це і є той основний магістральний шлях 

комунікативного методу, яким повинен йти і сам процес навчання, а сам 

процес навчання - і  є модель комунікації. На цьому магістральному шляху 

може бути багато перешкод, які можна уникнути, спираючись на на сім 

основних принципів комунікативного методу навчання мовленнєвої 

діяльності і досягнувши основної мети - вивчення мови. Основні принципи 

комунікативного методу - це: 

1) принцип мовленнєвої діяльності; 
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2) принцип розумової діяльності; 

3) принцип вмотивованості; 

4) принцип індивідуалізації при наявності керівництва з боку викладача; 

5) принцип функціональності; 

6) принцип ситуативності; 

7) принцип новизни. 

Базуючись на цих принципах комунікативного методу та усвідомлюючи 

цінність впливу комунікативних вправ, цінність психолого-педагогічних 

прийомів на створення доброзичливої, вільної атмосфери в групі,  що 

використовуються на заняттях іноземної мови, можна розраховувати  на 

встановлення комунікативної компетенції та безболісного послаблення 

психологічних перешкод.   

В своїх роботах видатні науковці Г. Андреєва, О. О Леонтьєв, О. М. 

Леонтьєв, В. Москалець, Л. Петровська та інші розкривають різні сторони 

проблеми спілкування та  пов’язаної з нею проблеми комунікативної 

компетенції. В українській психології вагомий внесок у дослідження 

проблеми спілкування зробили такі вчені, як Г. Костюк, С. Максименко, Н. 

Чепелєва та багато інших. Положення про значення спілкування, 

взаєморозуміння та про велику роль спільної діяльності, навчання й 

виховання певною мірою розкривають Л. Виготський, О. О. Леонтьєв, О. М. 

Леонтьєв.  

При встановленні,  аналізі та вирішенні проблем комунікативних 

перешкод можна підійти до цього лінгвістичного феномену як до процесу 

вивчення іноземних мов з точки зору психологічного явища, а це, в свою 

чергу, може призвести до блокування ефективного спілкування. Таке 

негативне явище може спричинятися недостатньою вмотивованістю до  

навчання. Підґрунтям вмотивованості завжди має бути постійна й 

безперервна самоосвіта та внутрішня дисципліна.  На наш погляд, відсутність 

вмотивованості – головна проблема в процесі вивчення іноземних мов. 

Недостатня вмотивованість завжди супроводжується низькою самооцінкою, 
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певними комплексами та несприятливою психологічною атмосферою у 

навчальній групі і призводить до відсутності необхідних навичок та умінь 

для реалізації процесу невимушеного спілкування. 

Теоретичні дані дослідження проблем комунікативних перешкод, що 

виникають у процесі вивчення іноземної мови у студентів, дозволили 

виявити три групи таких перешкод, а саме: мотиваційні, функціональні та 

соціально-психологічні. 

До мотиваційних перешкод ми можемо віднести відсутність інтересу зі 

сторони студента безпосередньо до змісту навчання, організованого 

викладачем, відсутність бажання навчатися,  а також захисна поведінка 

студента через низьку самооцінку. І як наслідок, студент намагається 

дозувати процес навчання, а намагаючись дозувати процес сам навчання, 

студент врешті-решт вибуває з цього процесу. 

До функціональних перешкод ми відносимо різні форми порушення або 

недостатньою мірою розвинені засоби й навички спілкування. Основними 

навичками, без яких неможлива реалізація спілкування, нами вважаються 

такі: 

1) певною мірою володіння знаковою системою та володіння деякими 

засобами невербальної комунікації (навички, необхідні для реалізації 

процесу комунікації); 

2) уміння встановлювати й підтримувати контакт, уміння застосовувати 

авторитет при прийнятті групових рішень (навички взаємоспілкування); 

3) емпатія (навички реалізації взаємоповаги та розуміння іншої 

особистості). 

Соціально-психологічні перешкоди розглядаються нами як такі, що 

виникають внаслідок несприятливого психологічного клімату в групі та як 

превалювання емоційної напруги над функціональною у процесі навчальної 

діяльності, як відсутність умов для розкриття й реалізації потенційних 

розумових і творчих можливостей особистості. 

Таким чином, зниження ефективності засвоєння іноземної мови часто 
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зумовлюється комунікативними перешкодами, під якими розуміється 

психологічне явище, що проявляється у вигляді зовнішніх і внутрішніх ознак 

тривожності й невпевненості та призводить до блокування ефективного 

спілкування у процесі вивчення іноземної мови, що спричиняється 

недостатньої вмотивованістю навчання, низькою самооцінкою, 

несприятливою атмосферою та відсутністю навичок, необхідних для 

реалізації процесу спілкування. Реалізація психолого-педагогічних умов 

подолання й попередження комунікативних перешкод у студентів у процесі 

вивчення іноземної мови відбувається успішно при  організації принципу 

колективної взаємодії на заняттях. 

Основними ознаками колективної взаємодії є: розуміння й прийняття 

мети діяльності як першочергової, яка вимагає об’єднання зусиль кожного 

учасника навчального процесу; розподіл функцій і обов’язків між 

учасниками цього процесу, підвищення активності й творчої ролі кожного 

учасника процесу навчання, в тому числі й викладача. Максимальна 

мобілізація й успішна реалізація особистісних можливостей в колективі та 

через колектив сприятиме формуванню у студентів  впевненості у своїх 

можливостях, та сприятиме досягненню основної мети - володінню мовою.  
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Починаючи розмову про неформальну освіту, необхідно перш за все 

визначитися із суттю цього поняття та зазначити основоположні відмінності 

формальної та неформальної освіти.  

Отже, термінологічно, формальна освіта – це освіта, яка стосується всіх 

видів отримання знань в межах національної системи освіти. Вона включає в 

себе навчання в школі, університеті – у будь-якому закладі, метою якого є 

навчання у рамках Міністерства освіти і науки України. 

Одна з основних рис неформальної освіти – її добровільність, що 

ґрунтується на реальному інтересі учасника неформальної освіти до 

предмету навчання. Формами такої освіти в сфері вивчення іноземної мови 

можуть бути мовні курси, тренінги, вебінари, дискусійні клуби, підвищення 

кваліфікації та інше, під час відвідування яких учасниками отримуються нові 

знання та вдосконалюються наявні, стає більш розвинутим коло мовленнєвих 

навичок, відбувається додаткове заглиблення в практичний аспект освітньої 

сфери, яка цікавить того, хто вивчає мову. Неформальна освіта передбачає, 

так би мовити, навчання в дії – коли отримуються не теоретичні, а в 

переважній кількості практичні знання, що відбувається під час виконання 

різноманітних завдань. При цьому дуже часто застосовується групова або 

командна робота, тобто, відбувається практична взаємодія учасників 

неформальної освіти шляхом використання іноземної мови. Така форма 

роботи призводить до практичних наслідків, коли аналізується власний 

отриманий досвід та формуються нові знання. 

Інша риса неформальної освіти, що відрізняє її від формальної, це 

відсутність будь-яких єдиних стандартизованих вимог до структури та 
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результатів навчальної діяльності. Неформальна освіта спрямована на 

мування розвиток умінь та навичок виключно в рамках аматорської 

діяльності, можливо навіть розважального характеру. Неформальний освітній 

захід може бути структурованим, але ця структура не повинна відповідати 

якимось встановленим вимогам; він може мати одноразовий, періодичний 

або довготривалий характер. В результаті неформальної освіти кваліфікації 

або взагалі не присвоюються, або присвоюються такі, що національними 

органами освіти не визнаються еквівалентами кваліфікацій формальної 

освіти, тобто, не надають права займатися оплачуваною діяльністю у галузі 

здобуття освіти або вступати в освітні установи вищого рівня даного 

напрямку спеціалізації.  

Заходи неформальної освіти переважно безкоштовні та здійснюються на 

волонтерських засадах як з боку організаторів, так і з боку учасників. Такі 

заходи стають все більш популярними, бо надають більшу свободу дії, у 

порівнянні з формальною освітою, сприяють значному розкриттю творчого 

потенціалу студента, дають йому можливість на практиці використати свої 

знання з мови, розвинути свої навички використання мови в неакадемічному 

середовищі, побачити власні успіхи та недоліки, скорегувати їх і, як наслідок, 

підвищити  впевненість у своїх силах та посилити бажання рухатися далі на 

шляху отримання знань. Стаючи учасниками процесу неформальної освіти, 

студенти опиняються у такий мотивуючій ситуації власного вибору, коли не 

через вимогу навчальної програми або інший зовнішній вплив, а виключно за 

власним бажанням можуть брати участь у різноманітних заходах 

неформальної освіти. Вибір форми реалізації свого потенціалу залишається 

на розсуд самого студента. Це можуть бути мовні курси, тематичних 

конкурсні заходи, такі, як вікторина, брейн-ринг, та будь-які інші, конкурс 

мультимедійних проектів, студентська конференція іноземною мовою, 

студентська олімпіада та безліч інших варіантів, мета яких – засновуючись на 

власному бажанні учасника, надати йому або їй можливість розвинути, а, 

можливо, ще тільки сформувати навички використання іноземної мови, 
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знаходячись у неформальному середовищі. Тому не дивно й те, що неабияку 

зацікавленість студентів викликає можливість висловити свої думки за 

темами, що є спільно цікавими для осіб їх віку та соціально-психологічного 

розвитку, а можливо, й спрямованості на майбутню професію. Студенти 

отримають змогу зазначити свою позицію з різноманітних питань, і, що є 

найголовнішим з точки зору мовної освіти, зробити це іноземною мовою, 

взявши участь у діяльності студентських гуртків дискусійного спрямування, 

коли бажання взяти участь у дискусії, висловитись, довести свою думку 

змусить використовувати іноземну мову навіть тих, хто був зовсім не 

впевненим у своїй здатності до іншомовного спілкування. У зазначених вище 

формах діяльності використання іноземної мови, як єдиної доступної для 

спілкування, є чудовою запорукою вдосконалення навичок студентів з 

говоріння, читання, письма та аудіювання та розвитку особистих 

пізнавальних якостей учасників неформальної освіти . 

Неформальна освіта надає учаснику чудові можливості для самореалізації 

та самовдосконалення через отримання нових знань та їх практичне 

використання та може стати додатковим джерелом натхнення та мотивації 

для навчання. Тобто, формальна освіта – це каркас знань, які може отримати 

студент, а неформальна – це та надбудова, що привносить у процес навчання 

свободу творчої думки та натхнення, доповнюючи базову формальну освіту. 
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У реаліях сучасної України все більше зростає попит на спеціалістів-

перекладачів у сфері китайської мови. Особливу складність для організації 

процесу підготовки має визначення її пріоритетів та провідної мети навчання. 

При цьому професійна підготовка визначається певним державним 

замовленням на спеціалістів-перекладачів. У зв'язку з цим набуває 

актуальності методичний аспект викладання китайської мови для майбутніх 

фахівців у більш вузькому професійному руслі. На нашу думку, одним із 

популярних напрямків підготовки перекладачів зараз є юриспруденція, що 

виражається у тому, як студенти активно шукають засоби підвищення своєї 

кваліфікації та розширення знань у цій сфері, часто за межами вищих 

навчальних закладів (додаткові мовні курси, онлайн-школи та різні заходи з 

отримання навичок перекладу у більш вузькому аспекті). За даного попиту 

стає питання вдосконалення системи організації навчання, створення 

ефективних дидактичних систем, нових технологій, форм і методів навчання, 

які могли б забезпечити інтенсивне оволодіння системою знань. На нашу 

думку, викладач має приділити серйозну увагу коректному вибору матеріалу 

та складанню методичних посібників, які стануть основою для бази знань 

при підготовці студентів [2, c. 76-77]. 

Відповідно до нашого бачення для того, щоб створити основну базу 

знань, треба чітко визначити та проаналізувати найбільш затребувані 

напрямки у сфері юриспруденції в межах КНР та України [2, c. 76-77]. Такий 

підхід гарантує викладачу актуальність запропонованих ним матеріалів, а 

студенту — знання, які будуть активно використанні у процесі його 
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діяльності та на основі яких він (студент) може далі поглиблювати свої 

навички.  

При вивченні китайської мови у сфері юриспруденції методичні завдання 

включають не тільки навчання студентів граматики та лексики, але й 

поглиблене вивчення історії права та держави КНР [1, с. 117-118], соціально-

політичної системи і економіки Китаю, зовнішньої політики КНР, 

українсько-китайських відносин, конституційного права КНР та України.  

Для того, щоб забезпечити закріплення матеріалу,  активно 

використовуються різні типи вправ, завдань та методів контролю.  

Варто також зазначити, що запропоновані нами методичні аспекти курсу 

порушують і питання укладання та перекладу договорів та угод, що є одним з 

важливих елементів майбутньої діяльності спеціалістів-перекладачів. Згідно 

до нашої думки, найкращій спосіб досягнення цього завдання є 

відпрацювання матеріалу на конкретних прикладах.   

Хоча сфера юриспруденції вважається вже усталеною, але і в ній час від 

часу відбуваються певні зміну, тому викладач, під час визначення 

методичних аспектів, має завжди враховувати актуальність матеріалу.   
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Формування предметно-змістовної компетентності майбутніх учителів 

для викладання образотворчого мистецтва іноземною мовою – це 

інтегрований процес навчання предметного змісту та іноземної мови як 

засобу вираження.  

Це процесуальний вид педагогічної інтеграції, що являє собою залежність 

змісту кожної ланки процесу навчання іншомовно-мовленнєвої діяльності від 

змісту кожної ланки процесу навчання основного предмета. Так, етапи 

навчання іноземної мови залежать від етапів навчання основного предмета. 

Мета навчання іноземної мови залежать від цілей навчання основного 

предмета. Елементи предмета навчання іноземної мови у вигляді мовних 

(лексичних та граматичних) і у вигляді мовленнєвих (текстів, діалогів, 

полілогів) залежать від елементів основного предмета, тобто частин та змісту 

навчальної діяльності. Компоненти, методи і засоби навчання іноземної мови 

також знаходяться в повній залежності від компонентів змісту, методів і 

засобів навчання основного предмета. Контроль результатів, що досягаються 

в засвоєнні основного предмета здійснюється засобами іноземної мови. 

Базові поняття процесу формування предметно-змістовної 

компетентності майбутніх учителів для викладання образотворчого 

мистецтва іноземною мовою: сутність предметно-змістовної компетентності 

майбутніх учителів початкових класів для викладання образотворчого 

мистецтва, а також її складові у вигляді: художньо-образотворчої 

компетентності в рамках дисципліни образотворчого мистецтва та 

іншомовно-мовленнєвої компетентності в рамках дисципліни іноземна мова. 

Така градація сукупностей предметно-змістовної компетентності, що 

складається з двох різнотипних предметів, один з яких іноземна мова, 

обумовлена тим, що її перша складова є предметом, що має власний зміст, а 

її друга складова являє собою мовленнєву діяльність, за допомогою якої 

здійснюється реалізація першої. 

Визначимо сутність поняття першої складової, а саме, «художньо-

образотворчої компетентності майбутніх учителів початкових класів в 
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області образотворчого мистецтва». За даними результатів наукових 

досліджень, художньо-образотворча компетентність являє собою 

сукупність таких компетенцій, як: художньо-проектної, проектної, художньо-

естетичної, жанрової, графічної, історичної. 

В цілому вважаємо за необхідне уточнити назви компетенцій відповідно 

до суті їх змісту. Нам видається, що перший тип знань повинен включати 

художньо-образотворчі поняття в історичній послідовності розвитку 

відповідних їм видів діяльності. Другий вид знань передбачає розвиток 

живопису в українському образотворчому мистецтві. Звідси випливає 

необхідність знати історію розвитку живопису, як світового, так і 

українського, як і зумовлює визначення першого виду компетенції, як 

історико-художньої. 

Другий вид компетенції пропонуємо назвати жанрово-образотворчою в 

зв'язку з тим, що студентам доведеться надбати знання різних жанрів 

образотворчого мистецтва, представлених як українськими, так і 

зарубіжними художниками. Третій вид компетенції будемо називати 

техніко-графічною. 

Викладемо зміст кожного з трьох названих видів компетенцій в таблицях 

1, 2, 3. 

Таблиця 1. Зміст історико-художньої компетенції 

Знання: Вміння: 

1) історії розвитку живопису у 

світовому образотворчому 

мистецтві 19–21 століть та 

причини його видозміни.   

1) виклад інформації про розвиток 

живопису у світовій художній культурі 

19–21 століть; визначення її 

значущості для зображення 

навколишньої дійсності; 

2) історії розвитку живопису у 

українському образотворчому 

мистецтві 19–21 століть та 

причини його видозміни. 

2) виклад інформації про розвиток 

живопису в українській художній 

культурі 19–21 століть; визначення її 

значущості для зображення 
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навколишньої дійсності;; 

 

Таблиця 2. Зміст жанрово-образотворчої компетенції 

Знання: Уміння: 

1) жанрів образотворчого 

мистецтва і видів їх поповнення в 

міру розвитку суспільства; 

1) диференціювати жанри 

образотворчого мистецтва, 

обґрунтовувати доцільність їх 

використання для вирішення різних 

художніх завдань;  

2) творчості найбільш відомих 

українських живописців; 

2) презентувати роботи 

українських художників; 

3) творчості найбільш відомих 

зарубіжних художників. 

3) презентувати роботи 

зарубіжних художників. 

 

Таблиця 3. Зміст техніко-графічної компетенції 

Знання:  Уміння: 

1) способів зображення окремих 

предметів навколишньої дійсності;  

1) зображати окремі предмети 

навколишньої дійсності; 

2) способів зображення окремих 

предметів навколишньої дійсності в 

їх сюжетній взаємодії; 

2) зображати окремі предмети 

навколишньої дійсності в їх сюжетній 

взаємодії; 

3) способів зображення окремих 

предметів навколишньої дійсності в 

їх сюжетній взаємодії в різних 

жанрах. 

3) зображати окремі предмети 

навколишньої дійсності в їх сюжетній 

взаємодії в різних жанрах. 

Як видно з представлених таблиць, всі види умінь, що розвиваються 

знаходяться в повній відповідності з надбаними видами знань в кожній з 

названих видів компетенцій по предмету образотворчого мистецтва. Це 

програмує систематичність у формуванні художньо-образотворчої 

компетентності в рамках досліджуваної проблеми. 
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Таким чином, на підставі вищевикладеного можна констатувати 

наступне. Предметно-змістовна компетентність майбутніх учителів для 

викладання образотворчого мистецтва іноземною мовою – це інтегрований 

процес навчання предметного змісту та іноземної мови як засобу вираження. 

Складовими предметно-змістовної компетентності майбутніх учителів 

початкових класів є: художньо-образотворча компетентність в рамках 

дисципліни образотворчого мистецтва, яка включає: історико-художню, 

жанрово-художню та техніко-графічну компетенції. Перспективами нашої 

роботи ми вважаємо формування методичної компетентності майбутніх 

учителів для викладання образотворчого мистецтва іноземною мовою, що і 

буде представлено в наших наступних дослідженнях. 
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Стрімкий розвиток новітніх інформаційних технологій в умовах 

дистанційного навчання, перехід суспільства до нових форм медіа-

комунікації (Інтернет,мобільний зв’язок тощо) вимагає від освітніх установ 

оперативного реагування на зміни, що відбуваються.  Істотно 

трансформуються й вимоги соціуму до учасника освітнього процесу, від 

якого очікують у наш час високого рівня самостійності як абсолютно 

актуальної та необхідної якості його особистості.  

Зараз, коли необхідність використання іноземних мов є дуже високою, 

сучасна комунікативно-орієнтована освіта готує дітей до використання 

іноземної мови в реальному житті, культурних, професійних та особистих 

контактах з представниками різних культур. Це, в свою чергу ставить задачу 

імплементації найсучасніших технологій, що сприятимуть формуванню та 

підсиленню позитивної мотивації щодо вивчення англійської мови. На нашу 

думку, такими технологіми мають стати саме інтераткивні технології, що 

пропонують нестандартні форми та методи роботи. 

Актуальність дослідження обумовлена такими факторами: 

1) наявністю потреби у деталізації процесу імплементації інтерактивних 

технологій у процес вивчення англійської мови в умовах сучасних освітніх 

процесів;   

2) інтересом учителів англійської мови та учнів, як її вивчають,  до 

ефективних інтерактивних форм, що сприятимуть інтенсифікації 

самостійності щодо удосконалення  комунікативних навичок. 

Об’єктом дослідження є процес вивчення англійської мови в школах 

Бердянська. Предметом дослідження є інтерактивні технології, орієнтовані 

на інтенсифікацію самостійності учнів щодо вивчення англійської мови 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та практичній 

апробації інтерактивних технологій, орієнтованих на інтенсифікацію 

самостійності учнів щодо вивчення англійської мови 

Мета дослідження потребує розв`язання таких завдань: 
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1) проаналізувати мовознавчі, педагогічні та методичні джерела з 

досліджуваної проблеми; 

2) вивчити сучасний стан проблеми у шкільній практиці; 

3) запропонувати інтерактивні технології, що здатні стимулювати 

самостійність учнів; 

4) перевірити ефективність запропонованих методів і прийомів роботи 

на уроках англйської мови під час педагогічної практики на базі навчального 

закладу «English School 'Result'» (м.Бердянск) 

Для розв`язання поставлених завдань були використані такі методи 

дослідження: вивчення та аналіз мовознавчої, психолого-педагогічної й 

навчально-методичної літератури з проблеми дослідження; аналіз навчальних 

програм, шкільних підручників та методичних посібників з англійської мови; 

бесіди з учителями й учнями; педагогічні спостереження й аналіз уроків 

англійської мови; аналіз творчих робіт, усних і письмових відповідей учнів.  

Аналіз та дослідження сучасної наукової, навчальної та методичної 

літератури свідчать про те, що використання інтерактивних технологій в 

умовах пандемії стало предметом дослідження багатьох вітчизняних та 

зарубіжних дослідників. Таким чином, актуалізувалися розроблені 

психологічні підходи до впровадження інтерактивних форм і методів 

навчання учнів у певному віці визначені у працях Л.І. Божович, Л.С. 

Виготський, В.А. Крутецький, А.В. Леонтьєв, Хай Купер, С.Л. Рубінштейн та 

ін. Інші аспекти цієї проблеми досліджував В.Г. Іванов, Н.Б. Лаврентьєв, А.К. 

Маркова, С.Є. Матушкіна, Н.Г. Морозова, В.Д. Семенов, М.І. Цвєтков, Г.І. 

Щукіна та ін. 

Сьогодні як ніколи вдосконалення інтерактивних технологій впливають 

на наші робочі місця, освіту, науковий розвиток, ринкове та політичне 

співробітництво, комунікації тощо. Інформаційно-комунікаційні технології 

увійшли в усі аспекти нашого життя. Комп’ютери більше не призначені для 

кількох вибраних, оскільки вони існують у всіх формах сучасного життя, а 

отже, включаючи і навчальні заклади. У сучасних умовах глобалізаційних 
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процесів технології стали більш доступними для вчителів за останні кілька 

років. Педагоги мають використовувати технології для підвищення власного 

професійного розвитку та регулярної комунікації з учнями. Інтерактивні 

технології є найбілш захопливими та цікавими для інтеграції. Це впливає на 

навчання декількома способами, включаючи підвищення рівня залученості 

студентів до класу, мотивацію учнів та стимулювання ентузіазму до 

навчання. Сьогодні педагоги беруть активну участь у освітніх роцесах, 

пов’язаних із  комп’ютеризацією шкільної освіти. Отже, вони повинні знати, 

як використовувати різні інтерактивні технології для підвищення 

продуктивності власної діяльності. Ми повинні розглянути проблему 

правильного використання інтерактивних технологій у навчанні іноземних 

мов учнів початкових класів. 

Щодня під час вивчення англійської мови ми стикаємося з 

нескінченністю інформації, яку потрібно обрати серед великого обсягу 

матеріалу, а потім використати відповідним чином. Комп’ютерні технології 

стали частиною повсякденної освітньої діяльності, орієнтованої на значну 

частку самостійності навіть наймолоших учасників процесу оволодіння 

новими знаннями з англійської мови. Така ситуація спричинила пошук 

інтерактивних технологій, ефективних навчальних онлайн програм. 

Незважаючи на те, що комп’ютери використовуються в освітніх цілях під 

час вивчення англійської мови протягом останніх десятиліть, їх використання 

у сучасних умовах все ще недостатньо. Впровадження Інтернету ще більше 

пришвидшує використання нових технологій та переглядає соціальну роль 

освітніх установ. Згідно з деякими дослідженнями, проведеними 

Американським бюро оцінки технологій (Wellburn), ця технологія повинна 

бути одним із головних факторів подолання все більших і більших розривів 

між школами та суспільством. Інтернет-середовища та використання 

Інтернету розглядаються як освітня панацея для надання учням та студентам 

якісно нових комунікативних навичок, що передбачають зростання частки 

їхньої самостійності, мотивації та рефлексії під час вивчення англійської 
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мови. Виходячи з того, що інтерактивні технології передбачають кооперацію, 

тобто взаємодію всіх учасників освітнього процесу, можна стверджувати що 

саме їх має надаватися перевага під час вирішення комунікативних задань у 

контексті вивчення англійської мови. Існуючі інтерактивні технології 

опрацювання дискусійних питань, інтерактивні технології кооперованого 

навчання, інтерактивні технології колективно-групового навчання та 

ітерактивін технології ситуативного моделювання можуть бути ефективно 

імплементовані у процес вичення англійської мови. 

На думку Г.М. Броса, ЛВ. Пироженка та ін., інтерактивні технології під 

час вивчення англійської мови допомагають учителям у навчальному 

процесі, надають нові можливості для розвитку творчості та двостороннього 

спілкування, і, крім того, ставить перед учителями виклик забезпечити 

активну участь та самостійність усіх учнів під час вивчення англійської мови. 

Сучасні браузери з цікавим графічним дизайном дозволяють шукати за 

ключовими словами не лише текстові сторінки, але й знаходити відповідні 

зображення, аудіо та відеоконтент, що актуалізує пізнавальну діяльність під 

час вивчення англійської мови. Написання електронних листів, участь у 

відеоконференціях також дозволяє розвивати писемне та усне мовлення, 

удосконалювати навички роботи в команді, коли всі учасники можуть 

обговорювати, висловлювати свої думки або просити про допомогу. 

Передача даних (Screensharing) дозволяє демонструвати зображення, 

відеоконтент, аудіоматеріали, тексти чи програми, необхідні для роботи в 

класі. Електронні газети та пошук віддалених бібліотек - це також різні та 

захоплюючі способи отримання необхідної інформації. 

Сьогодні інтерактивні технології та Інтернет слід розглядати як неминучі 

навчальні матеріали, що забезпечують учнів новими способами комунікації, 

різними способами доступу до автентичних матеріалів, ініціативою до 

індивідуальних досліджень, а також до індивідуальної та командної роботи. 

Головне питання сьогодні вже не в тому, "чи існує необхідна інтерактивна 

технологія?" але швидше «які саме навички дозволяє інтенсифікувати надана 
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технологія під час вивчення англійської мови, чи здатна вона розвинути 

особистісні здібності учнів?». 

У нащому дослідженні ми підтримуємо значну роль та важливість 

застосування інтерактивних технологій під час вивчення англійської мови, 

що передбачають застосування комп’ютерів та телекомунікаційного 

обладнання для отримання, зберігання, трансляції та управління даними, 

часто в контексті освіти, бізнесу та ін. Використовуючи ІТ, ми гарантуємо 

можливість інтенсифікувати самоосвіту учнів, підвищити їхню технологічну 

грамотність, удосконалити навички  аналізу, структурування, креативності, 

швидкого пошуку інформації, обробки даних, тайм-менеджменту, вирішення 

проблем (Soft skills)[5, с. 24]. 

Слід зазначити, що сутність інтерактивного навчання під час вивчення 

англійської мови полягає в тому, що навчальний процес організований таким 

чином, що майже всі учні беруть участь у процесі навчання, вони здатні 

розуміти та міркувати про те, що вони знають і думають. Освітній процес 

відбувається в атмосфері доброзичливості та взаємопідтримки, що дозволяє 

не лише отримувати нові знання з англійської мови, а й розвиває саму 

пізнавальну діяльність, це перетворюється на вищі форми кооперації. У 

процесі діалогового навчання (а саме воно передбачає інтерактивне 

навчання) учні вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми, 

аналізуючи обставини та відповідну інформацію, зважувати альтернативні 

думки, приймати обґрунтовані рішення та брати участь у дискусіях, 

спілкуватися з іншими. 

Слід зазначити, що інтерактивне навчання під час вивчення англійської 

мови одночасно вирішує кілька проблем: -розвиває навички комунікації 

англійською мовою, допомагає сформувати емоційний контакт між 

учасниками освітнього процесу; -розв'язує проблему пошуку та обміну 

інформацією, без якої неможливо реалізувати сучасну діяльність; -розвиває 

загальноосвітні навички (аналіз, синтез, постановка цілей тощо; -забезпечує 

розв’язання освітніх проблем, оскільки навчає працювати в команді, 
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вислуховувати думки інших. Тобто, формується надзвичайно актуальні у 

сучасному соціумі так звані Soft skills.  

Інтерактивне навчання під час вивчення англійської мови частково 

вирішує проблеми нервових навантажень, адже воно гарантує переключення 

уваги, зміну видів діяльності, широкий спектр кооперативних дій.  

У сучасних школах ІТ-технології є найбільш використовуваними 

технологіями  викладання іноземних мов, адже використовуючи пошукові 

системи в Інтернеті, можна створювати новий контент, отримувати доступ до 

віддалених бібліотек, знаходити релевантні он-лайн видання, надсилати 

повідомлення, обговорювати проблеми або звертатися за допомогою. Це 

доводить, що нові інтерактинвні технології є не лише технічним допоміжним 

інструментом, а надзвичайно важливим джерелом для ровитку особистісних 

якостей як учителів, так і їхніх учнів, зокрема, інтерактивні технології здатні 

інтенсифікувати навички самостійної роботи, орієнтованої на удосконалення 

комунікативних англомовних навичок. 

Розвиток особистісних навичок та новоутворень є необхідною вимогою 

до сучасного громадянина, який має бути ініціативним, креативним, 

активним, який має мислити логічно, не тільки аналізувати та узагальнювати 

професійний методичний матеріал, але й уміти орієнтуватись  у великому 

обсязі нової інформації, що постійно зростає, тобто займати позитивну, 

вмотивовану позицію щодо подальшого самостійного саморозвитку. 

Складність процесу саморозвитку в умовах застосування інтерактивних 

технологій під час вивчення англійської мови обумовлена тим, що для цього 

процесу має бути характерним багатоаспектність, різнобічність, розвиток 

особистості в цілому. Саме розкриттю та подоланню цих утруднеь і будуть 

присвячені наші подальші дослідження. 
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Метод спільного читання, який має назву "jigsaw reading" ґрунтується на 

методиці, яка була винайдена та розроблена на початку 1970-х Елліотом 

Аронсоном [1] та його студентами з Техаського та Каліфорнійського 

університетів. Починаючи з 1971 року, цей метод успішно застосовується для 

навчання іноземної мови. 

Зазначений підхід передбачає залучення учнів до усного мовлення та 

узагальнення навичок читання і є дуже корисним при роботі з короткими 

автентичними текстами, такими, наприклад, як газетні статті. 

Метод  "jigsaw reading" можна використовувати на занятті двома 

способами. 

1. Перший метод полягає у тому, що студентам пропонують два різних 

тексти. 
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Цей тип завдання застосовується у тому випадку, якщо є два тексти, що 

мають спільну тему - наприклад, дві окремі історії про один і той самий 

злочин. У цьому випадку викладач готує запитання для перевірки розуміння 

прочитаного до кожного з текстів. Одна половина учнів (група А) читає 

перший текст, а друга половина (група Б) — інший. Студенти читають свій 

текст, відповідають на запитання до нього та перевіряють розуміння 

прочитаного. Потім студенти групи А розповідають комусь із групи Б про 

свою історію та слухають іншу. Щоб допомогти студентам краще 

запам’ятати свій текст, можна запропонувати робити нотатки до нього або 

виписати ключові слова, скласти й записати план тексту тощо.  

2. Другий тип "jigsaw reading"  — один текст розподіляється на декілька 

частин. 

Деякі тексти можна чітко розділити на дві / три / чотири частини. Для 

підготовки цього типу завдання, кожна з груп студентів отримує для 

опрацювання лише половину (частину) історії. Коли студенти переказують 

свою половину тексту, викладач повинен переконатися, що студент із 

початковою половиною відповідає першим. 

Після того, як учні усно обміняються інформацією про тексти, вони 

повинні прочитати той уривок, який опрацьовувала інша група чи студент. 

В якості уточнення, можна поставити запитання студентові з групи Б 

щодо тексту, з яким працювала група А. 

Читання за допомогою методу "jigsaw reading" – це чудовий спосіб увести 

усне мовлення в урок читання. Це дає реальну можливість для справжнього 

спілкування. Так само, як у реальному житті можна розповідати про 

прочитану статтю чи оповідати новини, так і на занятті, студент розповідає 

про прочитане та про почуте, і такий вид роботи є досить автентичним.  

Робота студентів в групах за технологією "jigsaw reading" сприяє 

навчанню у співпраці, значно активізує пізнавальний процес та діяльність з 

різними джерелами інформації. Ця методика передбачає застосування 

отриманих знань у спільній і індивідуальної діяльності, розвиток не тільки 
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самостійного критичного мислення, а й культури спілкування. Як і будь-який 

навчальний процес, який можна назвати незалежним та взаємозалежним, 

ефективне використання техніки "jigsaw reading" починається з моделювання 

завдань викладачем.  

Спочатку слід пояснити студентам, що вони будуть працювати в різних 

групах, мета їхньої роботи полягає у вивченні змісту тексту. 

Потім, працюючи з фрагментом тексту, який було запропоновано 

відповідній групі, слід читати уривок та обмірковувати відповіді на такі 

аспекти:  

- як можна передати ці ідеї своїми словами; 

- чи є нова інформація в цьому уривку; 

- чи може бути цей фрагмент тексту пов'язаним з власним досвідом; 

- як краще розповісти одногрупникам про цей матеріал. 

Для того, щоб покращити усе мовлення студентів, слід запропонувати 

такі завдання для самоперевірки та моніторингу власної роботи: 

 - чи допоможе моя інформація іншим у вивченні матеріалу;  

- чи є зрозумілим моє висловлювання для інших; 

 - чи зможуть представники інших робочих груп встановити зв'язок між 

своїм і моїм фрагментами тексту?  

Добір текстів слід робити з урахуванням базових знань студентів. Можна 

пропонувати такі тексти (або уривки текстів),  які доповнюватимуть один 

одного, але передбачатимуть різні рівні складності. Може бути корисним 

скласти певну текстову добірку, що пропонуватиме протилежні погляди на 

одну й ту саму тему чи проблему. Або навчальні цілі можуть сприяти вибору 

такого тексту, що міститиме інформацію про різні аспекти певної концепції, 

яка стане зрозумілою лише тоді, коли студенти об’єднаються у більші групи 

після роботи в межах своїх експертних груп (наприклад, коли йдеться про 

три різні книги чи тексти, кожна про одну з правових систем). 

Студентів слід об'єднати в групи та повідомити їм цілі та запитання до 

завдання. Можливо, буде корисним використовувати цифри для більших 
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груп та літери для менших груп (студент 3-А, наприклад, прочитає текст А з 

групою студентів, а потім звітує до групи 3, де студент прочитав текст Б). 

Також можна запропонувати студентам кожної з груп скласти письмове 

резюме чи список основних ідей тексту, які вони хочуть почути від інших 

груп після опрацювання фрагментів у великій групі.  

Протягом всього процесу "jigsaw reading" викладач повинен спостерігати 

з групами, коли вони читають та обговорюють навчальний матеріал. У тому 

випадку, коли виникатимуть труднощі, слід спрямовувати пошук рішення 

студентами, щоб покращити роботу з текстом. 

Насамкінець роботи слід попросити студентів поділитися своїми 

знаннями один з одним. Вони повинні розповісти про те, яку нову 

інформацію вони почули та прочитали. Метод "jigsaw reading" — це 

навчальна стратегія організації роботи студентських груп, яка допомагає їм 

співпрацювати та покладатися один на одного. Ця стратегія викладання є 

ефективною для виконання кількох завдань одночасно та для надання 

студентам більшого почуття індивідуальної відповідальності. 

Переваги методу "jigsaw reading" полягають у тому, що дозволяють 

викладачеві розподілять учнів на групи та пропонувати завдання з більшою 

деталізацією. Метод "jigsaw reading" дає студентам відчуття спільної 

відповідальності перед групою. Ця технологія вимагає від учнів уміння 

слухати та вчитися, і група винагороджується тоді, коли кожен її член додає 

свої вміння та знання до єдиного цілого. При цьому не лише 

вдосконалюється навчання, але й виховуються толерантність до інших та 

розуміння. Студенти не змагаються один з одним, натомість їм пропонується 

сприймати знання від оточуючих людей. 

Цей метод також може покращити якість викладання. Студенти не так 

сильно розраховують на ту інформацію, яку вони отримують від викладача. 

Натомість вони самі є джерелом нових знань.   

Етапами "jigsaw reading" традиційно є такі: 

1. Об’єднати студентів у групи по 4–6 осіб. 
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2. Розділити текст чи тексти на 4-6 частин і призначити кожній групі 

уривок тексту. 

3. Студенти самостійно читають та опрацьовують призначений фрагмент. 

4. Студенти у своїх групах обговорюють прочитане. 

5. Представники різних груп повідомляють іншим зміст прочитаного.  

6. Усі студенти виконують завдання, яке стосується змісту всього тексту в 

цілому. 

Існує багато варіантів методу "jigsaw reading". Викладач може 

використовувати цю різноманітність методів для того, щоб активізувати 

навчання та співпрацю серед своїх учнів. Можна доручити кожному 

учаснику групи різне завдання, пов’язане з певним уривком читання. 

Розподіл ролей у групі може включати студентів, відповідальних за 

словниковий запас, характеристику фрагменту тексту, стиль та мову 

розповіді, конспектування, управління часом та керівництво групою.  

Незалежно від рівня володіння мовою, метод "jigsaw reading" надає 

нейтралізувати проблеми конкурентної поведінки в аудиторії та створити 

спільне середовище для співпраці, сприяти підвищенню рівня навчання, 

стосунків та співпраці у групі.  
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Teaching English for students of non-linguistic specialties assumes the 

formation of receptive listening skills. It is natural that in recent years, various 

aspects of teaching listening have been attracting more and more attention among 

teachers. Listening is one of the main channels for obtaining information in all 

spheres of life, and the ability to understand a foreign speech is an important 

educational and professionally oriented skill. It should be noted that there is no 

direct relationship between the level of oral and written language proficiency, the 

volume of vocabulary, grammatical skills and the level of formation of listening 

skills and abilities. Teachers often see examples of inadequate perception of the 

content of the text by students who successfully cope with solving other problems. 

This is due to the insufficient level of communicative competence, in the 

development of which listening plays an important role. In English lesson at the 

university, today priority is given to speaking and reading, which is primarily due 

to the insufficient amount of study time allotted by the program for the study of a 

foreign language. However, to implement the communicative-active approach in 

practice, it is necessary for future specialists to master all four types of activities: 

speaking, reading, writing and listening. 

Today, teachers have the opportunity to use such technical means as a 

projector, computer, laptop, tablet, USB speakers and even mobile phones in the 

classroom to listen to materials in different formats. In universities and at home, 

students and teachers have acquired the opportunity to access information 

resources around the world. However, often the difficulty lies in choosing among 

the many educational resources exactly those that will help solve a specific 

problem. For example, on the BBC website you can find information for students 

of all levels - from elementary to pre-intermediate to advanced. On the site of the 

radio station "Voice of America" there is a special section for English learners - 
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"Special English", the materials of which are organized into thematic sections and 

provided with texts that can be used in parallel with listening. 

It is necessary to pay attention to the ESL Podcast (English as a Second 

Language Podcast) website. Its authors are teachers of English as a foreign 

language.  

On the YouTube service, you can find video and audio materials of any 

complexity (from elementary to advanced): video lessons on grammar, educational 

films, songs, dialogues on everyday topics. Students with a sufficiently high level 

of English proficiency can be offered recordings of interesting lectures and classes 

at English-speaking universities in their future specialty.  

The British Council website occupies a special place among educational 

resources for learning English. The section for English learners contains the Listen 

& Watch section, which presents a variety of listening materials in the following 

headings: Elementary Podcasts - audio materials for the elementary level, Big City 

Small World - a youth series in audio format, Word on the Street - spoken English 

in everyday situations, Magazine - articles on a variety of topics read by 

announcers, Stories & Poems - a section of English poetry, UK Culture - materials 

of a cultural nature. The audio materials of the sites presented are freely available, 

they can be used in the classroom by downloading to any electronic medium. 

Opportunities for using these resources create conditions for the high-quality 

formation of listening skills in extracurricular time in the process of students' 

independent work, as well as in extracurricular classes. 

In addition, publishers such as Cambridge University Press and Oxford 

University Press offer textbooks for English learners, with audio training as a 

compulsory component. Among them are textbooks for studying professional 

vocabulary in the field of science and technology, medicine, sociology, 

psychology, sociology. The problems of teaching students of non-linguistic 

universities in the communicative-oriented grammar of the English language are 

often associated with the use of only traditional techniques and methods, although 

a dynamically developing modern society dictates its own conditions. When 
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working with students of non-linguistic specialties, whose language proficiency is 

often close to Beginner and rarely higher than Pre-Intermediate, teachers often face 

a problem: how to provide a large amount of information and consolidate grammar 

skills in a short time and in a limited number of classrooms. 

The list of reviewed educational Internet resources is far from complete and is 

for informational purposes only. Undoubtedly, the Internet can and should be used 

as an effective application for the development of speech skills and abilities and for 

testing students' knowledge. It provides an opportunity both for classroom work (in 

the case of sufficient equipment of the classrooms in the university and the 

availability of the Internet), and for independent work of students. If it is 

impossible to use online resources in the classroom, teachers can use ready-made 

materials, printed or rewritten in advance from the same sources. 
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Країни-члени Європейського Союзу (ЄС) з огляду на особливості свого 

культурного та історичного розвитку сформували власні підходи до охорони 

кордонів, що, відповідно, вплинуло й на розвиток різних систем підготовки 

персоналу їх прикордонних відомств. Отже, необхідною виявилась 
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гармонізація у цій сфері, особливо у питаннях підготовки персоналу. Проте, 

країни ЄС вирішили не змінювати свої національні системи підготовки 

кадрів, а адаптувати їх для надання можливості прикордонникам з різних 

країн ефективно працювати разом у сфері охорони кордонів зовнішніх 

кордонів ЄС. Спільна професійна діяльність фахівців-прикордонників 

поставила на перше місце питання використання однієї мови, якою була 

обрана англійська і тому сьогодні уніфікована підготовка персоналу різних 

країн Євросоюзу відбувається англійською мовою. Це стає особливо 

ефективним під час спільних операцій на кордоні, коли представники різних 

відомств можуть спілкуватись однією мовою  і використовувати спільну 

термінологію.  

Персонал Державної прикордонної служби України вже декілька років 

активно бере участь в освітніх заходах Агенції Фронтекс (Європейська 

агенція прикордонної і берегової охорони) у відповідності до вимог 

європейської Концепції Інтегрованого управління кордонами, проте, 

персонал українського прикордонного відомства ще залучався до проведення 

спільних операцій європейських прикордонних відомств, хоча англійська вже 

критично необхідна під час спільного патрулювання на зовнішніх кордонах 

ЄС. Для навчання на курсах прикордонного спрямування Агенції Фронтекс, 

наприклад, необхідний рівень англійської В-2 (CEFR - загальноєвропейська 

система рівнів володіння іноземною мовою).  

Однією з головних переваг спільної європейської системи підготовки 

кадрів є організація іншомовної підготовки персоналу в межах неформальної 

й інформальної освіти. Формальна, стандартизована освіта в національних 

прикордонних закладах освіти ЄС є якісною, проте виділених годин вочевидь 

недостатньо і тому країни ЄС все більше уваги звертають на організацію 

неформальних й інформальних курсів та розробку спеціалізованих освітніх 

інструментів для самостійного вивчення англійської мови. 

З огляду на це Агенція Фронтекс за підтримки прикордонних закладів 

освіти країн ЄС організувала розробку і впровадження інноваційного 
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електронного навчального курсу на основі технології мобільного навчання 

для самостійного вивчення англійської мови прикордонниками країн ЄС. Цей 

курс можна проходити на різних мобільних комп’ютерних пристроях, як на 

робочому місці, так і вдома, або на перервах у робочий час, що надає 

можливість  інформального навчання, без відриву від роботи. Керівники 

прикордонних підрозділів можуть визначати час для занять або інтегрувати 

курси іншомовної підготовки у програми підготовки прикордонних академій. 

Прикордонники можуть вивчати англійську мову дистанційно, на 

стаціонарних комп’ютерах, так і на ноутбуках, планшетах або смартфонах, 

перевагою також є можливість працювати у різних операційних системах. 
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Стрімке розширення міжнародного співробітництва України у сфері 

оборони та безпеки миру зумовлює високі вимоги до професійної 

компетентності військовослужбовців, зокрема до їхньої готовності до якісного 

проведення переговорів з іноземними партнерами. Такі переговори є 

складним видом комунікативної діяльності, що потребує спеціальної 

іншомовної підготовки працівників відповідної сфери.  

Перед викладачами іноземних мов закладів вищої військової освіти (далі – 
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викладачі) постало завдання створення курсу спеціальної іншомовної 

підготовки та розроблення методичного підходу до формування/розвитку 

прагматичного компонента іншомовної комунікативної компетентності 

(ПКІКК) працівників сфери міжнародних відносин через його недостатнє 

теоретичне і практичне дослідження, що й визначає актуальність 

досліджуваної проблеми.  

ПКІКК визначають як знання, уміння й навички з відбору і коректного 

його застосування мовного й мовленнєвого матеріалу, який є необхідним для 

досягнення прагматичних комунікативних цілей переговорів. Він охоплює 

уміння сприймати почуте/побачене відповідно до ситуації спілкування, 

мовленнєвого завдання і комунікативного наміру, уміння й навички 

визначати черговість мовленнєвого ходу й оформлювати власні 

висловлювання у такий спосіб, аби спричинити бажаний вплив на 

співрозмовника [1]. 

Під час розроблення зазначеного методичного підходу було 

проаналізовано специфіку переговорної діяльності, виокремлено професійні 

прийоми, які застосовуються для врегулювання конфліктних ситуацій та 

налагодження дружніх стосунків з іноземними партнерами, а також узято до 

уваги протокольні особливості переговорів і правила етикету. Відповідно до 

етапів переговорів були виокремлені ще й такі уміння і навички, які 

необхідно тренувати працівників сфери міжнародних відносин оформлювати 

засобами іноземної мови: встановлення партнерських стосунки на початку 

зустрічі, узгодження процесуальних питань, точно висловлювати й 

аргументувати інформацію щодо позиції своєї сторони і сприймати 

інформацію від іншої сторони, коректно переконувати партнерів, приймати 

спільні рішення, закінчувати переговори, висловити захоплення, співчуття, 

вибачення, комплімент тощо [2].  

Окремо варто зауважити на необхідності ретельного вивчення 

національних традицій і звичаїв іноземних партнерів, а також їхніх 

особливостей ведення переговорів. Неабияку роль в успішному діловому 
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спілкуванні відіграє small talk або невимушена бесіда, мистецтво ведення 

якої викладачі допомагають опанувати слухачам курсу. Теми для 

невимушеної бесіди можуть варіювати залежно від національності іноземних 

партнерів, зазвичай, це такі: погода, подорож, захоплення, спортивні та 

культурні події, відпочинок, родина. Деяких тем взагалі слід уникати (релігія, 

заробітна плата, здоров’я) [3]. 

Оскільки переговори є діалогом (полілогом), навчання засновано на 

розвитку діалогічного мовлення. Структура і зміст діалогічного 

(полілогічного) мовлення визначаються тими завданнями, які визначають для 

себе учасники переговорів. Методичні прийоми і вправи добираються 

відповідно до етпів розвитку ПКІКК працівників сфери міжнародних 

відносин.  

Під час першого етапу – ознайомлення з особливостями функціонування 

спеціально виокремлених мовленнєвих явищ – викладачі допомагають 

слухачам курсу розглянути, з якою метою ці явища вживаються, яка їхня 

послідовно-логічна структура, а також вивчають зразки їхнього вживання в 

мовленні. 

Під час другого етапу – тренування – розвиваються уміння й навички 

складати послідовно-логічні схеми виокремлених мовленнєвих явищ. 

Слухачі виконують вправи, які спрямовані на розвиток уміння застосовувати 

необхідний мовленнєвий засіб для розв’язання навчально-практичних 

завдань. (Наприклад: порівняйте пропоновані висловлювання й оберіть ті, які 

більш ввічливі/допоможуть уникнути конфлікту/переконати іноземних 

партнерів і поясніть ваш вибір.)  

Під час третього етапу – мовленнєвої практики – відбувається розвиток 

умінь і навичок непідготовленого усного мовлення, що опрацьовується в 

групових/парних вправах, які імітують справжні ситуації іншомовного 

ділового спілкування. (Наприклад: обговоріть спірні питання, що виникли, 

знайдіть компромісне рішення.) 

Одним з найефективніших методичних прийомів під час мовленнєвої 
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практики є ділова гра, яка моделює професійну діяльність. Саме ділова гра 

сприяє розвитку ПКІКК працівників сфери міжнародних відносин й 

успішному проведенню переговорів з іноземними партнерами. 

Такий курс спеціальної іншомовної підготовки військовослужбовців 

слушно проводити як в режимі підтримки їхнього рівня ПКІКК, коли акцент 

робиться на відпрацювання сталих мовленнєвих кліше для ділового 

спілкування, так і в інтенсивному форматі безпосередньо перед проведенням 

переговорів, коли акцент робиться на більш вузьке лексико-тематичне 

наповнення курсу. 

Для успішного розв’язання зазначеної проблеми розвитку ПКІКК 

працівників сфери міжнародних відносин ми враховували такі основні 

підходи: пріоритетність самостійного навчання; співпраця між тими, хто бере 

участь у проходженні навчання; суб’єкт – суб’єктні відносини, що 

забезпечують спільну діяльність учасників процесу навчання з планування, 

оцінювання та корекції навчання з урахуванням професійного досвіду 

учасників навчання; використання позитивного професійного досвіду, 

практичних знань, умінь, навичок того, хто вчиться, як бази навчання й 

джерела формалізації нових знань; коригування досвіду й особистісних 

установок, що перешкоджають освоєнню нових знань; урахування системного, 

андрагогічного, компетентнісного, контекстного та суб’єктно-діяльнісного у 

процесі навчання дорослих, що базуються на особистих потребах і враховують 

соціально-психологічні характеристики особистості; добровільність та 

вмотивованість навчання; практико орієнтоване навчання; принцип 

затребуваності результатів навчання у практичній діяльності того, хто вчиться; 

системність навчання, що полягає у відповідності цілей і змісту навчання його 

формам, методам, засобам й оцінюванню результатів; актуалізація результатів 

навчання, а саме, їх швидке використання на практиці; саморозвиток; 

елективне навчання, тобто надання свободи у виборі цілей, змісту, форм, 

методів, джерел, засобів, термінів, часу, місця, оцінювання результатів 

навчання та ін. 
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One of the practical aims of learning English for Law University students is to 

develop their general and professionally-oriented language competences to enable 

them to communicate efficiently in their academic and professional environment. 

Focus should be put on training them for academic and professional networking in 

our country and abroad, using English as a means of communication to participate 

in international studies and events, legal projects, work with legal documents of 

international courts and organizations in English. Teaching of foreign languages as 

a separate subjects in the curriculum is still important for language skills 

development but gradual integration of professional subjects and foreign languages 

is becoming called for when the learning needs of law students and requirements 

for the teaching process have been changing, setting challenging tasks in terms of 

students’ greater mobility, more effective communication, better access to 

information and deeper mutual understanding. 
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The platform for an innovative methodological approach of broader scope than 

language teaching that meets the modern requirements of students is Content and 

Language Integrated Learning (CLIL). At present, CLIL ‐type approaches are 

adopted in the European higher education in the fields of law, business, economics, 

engineering, medicine and humanities. Predominantly they appear at MA level, 

often as degree programmes which are either fully delivered in a foreign/target 

language (most frequently English) or contain extensive modules delivered in the 

target language. At BA and postgraduate levels, students may take ‘content’ 

modules or individual lectures in a foreign language. Language support is 

delivered both as direct contact teaching and using blended approaches with e‐

learning methodology/ distance‐learning. [3English] 

“CLIL is an approach in which a foreign language is used as a tool in the 

learning of a non-language subject in which both language and the subject have a 

joined role. It is an educational approach in which various language-supportive 

methodologies are used which lead to a dualfocused form of instruction where 

attention is given both to the language and the content.” [2] 

The central idea of the method is development of proficiency in both the 

professional subject and the language in which it is taught, attaching the same 

importance to each and achieving this twofold aim calls for the development of a 

special approach to teaching in that the non-language subject is not taught in a 

foreign language but with and through a foreign language. This implies a more 

integrated approach to both teaching and learning, requiring that teachers should 

devote special thought not just of how languages should be taught, but to the 

educational process in general. CLIL is fundamentally based on methodological 

principles established by research on “language immersion”. This kind of approach 

has been identified as very important by the European Commission because, “It 

can provide effective opportunities for students to use their new language skills 

now, rather than learn them now for use later. It provides exposure to the language 

without requiring extra time in the curriculum, which can be of particular interest 

in vocational settings.”[1] 
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The correlation of language and specialized vocational training in the frames of 

CLIL in a non-linguistic higher educational institution proves that the quality of 

language education depends on the quality of vocational education [4]. The 

professional education of lawyers-to-be can be positively influenced by the 

development of the language and communicative competences.  

For this purpose definite tasks and assignments involving the development of 

both foreign language skills and specialized vocational skills should be designed 

and realized in teaching practice. Students can work with the authentic materials in 

English on legal systems, introductory information concerning different fields of 

law, laws and documents of international organization, mass media information 

regarding legal issues. 

Discussing some issues of different laws and legislations in a foreign language 

lawyers-to-be improve their knowledge, skills and know-how of their profession. 

They develop not only their foreign language speaking skills but message 

conveying, purposeful communication of the interpersonal and professional 

character on a definite specialized topic, as well as reporting information of the 

professional character, presenting a report or research data, expanding statements 

during discussion and debates, make presentations. in a monologue mode.  

To succeed in professionally oriented activities in foreign language students 

should learn and practice how to use structures, grammar forms (including those 

typical of legal English), word formation rules, special terminology, speech 

registers according to communicative situations; build the coherent utterance to 

express the thoughts in the course of communication; have sociocultural awareness 

that make the learners familiar with appropriate ways of communication and with 

the communicative culture of other countries, their communicative traditions and 

customs, develop inter-cultural competences.[1] 

Legal professionals are supposed to be able to speak publicly, persuade, give 

advice, comment, analyze, generalize, debate in both native and foreign languages. 

While developing those skills in English students can improve their professional 

communicative competences in mother tongue too. Different of tasks and 
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assignments in professional environment should be used for training such skills. 

The integration of the specialized content into language learning means that all 

components of the content should be connected with the students’ profession and 

all speech activities should touch upon professional matters.  

The language skills training in the frames of CLIL approach is effective if:  the 

learners are aware of the goal and tasks of the activity; they know the general and 

specific areas of the work;  exercising the communicative speaking assignment the 

learners can choose such level of linguistic means complexity that correlates with 

their language abilities;  an instructor does not supervise the speaking activity but 

participates in it on equal terms;  all assignments developing speaking skills are of 

great professional significance to the learners. 

As CLIL requires new kinds of collaboration between subject specialists and 

language specialists it is important to acknowledge that new kinds of practices are 

also required and that interdisciplinary meanings have to be negotiated for the role 

of language in knowledge construction and sharing. In principle, the language 

learning outcomes in CLIL are considered from a functional and communicative 

viewpoint, which is in line with the descriptors of the Common European 

Framework of Reference for Languages (CEF). This implies interactive 

pedagogical approaches and carefully designed learning tasks, as well as 

institutional support systems for both students and teachers.[1] 

The content and language integrated learning (CLIL) approach is effective in 

teaching foreign languages and developing professional skills of the students at 

non-linguistic higher educational institutions, it diversifies teaching tools and 

forms of classroom activities, increases learners’ motivation and consequently 

enhances the level of foreign language and professional skills development.  

 

References 

1. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, 

assessment. – Cambridge, Cambridge University Press, 2004. – 260 p. 

2. Coyle Do, Mash, Hood Philip (2010), CLIL: Content and Language Integrated Learning.    

Cambridge University Press. Retrieved from: 



155  

https://www.researchgate.net/publication/262450443_CLIL_Content_and_language_integrated

_learning 

3. Nelleke Van Deusen-Scholl, Stephen May (2008) Second and Foreign Language 

Education. Retrieved from: https://link.springer.com/referencework/10.1007/978-3-319-

02246-8 

FOREIGN LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES.  

BASIC ASPECTS 

Кугай К.Б. 

Київський національний університет технологій та дизайну 

sketch_k2008@ukr.net 

Київ, Україна  

Learning foreign languages is necessary and integral part of scientific 

personnel comprehensive training. Language proficiency facilitates access to 

professional and scientific information, the Internet sources usage, helps to 

establish international scientific contacts, expand opportunities to improve scientist 

professional level.  

It is obvious that learning languages contributes to mutual understanding, a 

sense of global citizenship and personal commitment. Students learn to appreciate 

different countries’ culture, communities and people. By making comparisons, 

they gain insight into their own culture and society. The ability to understand and 

communicate in another language is a lifelong skill for education, employment and 

leisure in this country and throughout the world. Learning languages fascinate 

opportunities to develop their listening, speaking, reading and writing skills and to 

express themselves with increasing confidence, independence and creativity [2, 

p.66]. 

Due to globalization activity, integration processes in science, culture, 

education are intensifying, which increases the role of a foreign language as a 

mediator of all integration procedures. It is language that ensures the unity in the 

processes of communication, cognition and personality formation. In these 

conditions, the goals and objectives of learning a foreign language are close to the 

goals and objectives of training and becoming a future scientist. That is, the 



156  

language is mastered simultaneously with profession-oriented disciplines, 

scientific activity, as a form in which knowledge is embodied in terms of 

professional and scientific communication [1]. 

It is clear that the role of a foreign language as the main means of international 

communication is growing. Particular attention is paid to the foreign language for 

specific purposes, because it allows you to implement all aspects of professional 

activity, namely, participation in international projects, establishing foreign 

contacts, exchanging information and experience, making presentations, finding 

the necessary information on the Internet or any other foreign language. Increasing 

information flow with each passing day inevitably leads to the fact that higher 

education institutions graduates will have to face the need for intensive use of a 

foreign language in professional activities. Therefore, career orientation should be 

the main feature of foreign language teaching at non-linguistic higher education 

institutions. The career orientation is based on addressing the needs of future 

specialists and is the key to success and their rewarding career [3]. 

Let us consider the syllabus of the academic discipline “Foreign language for 

specific purposes (English)” for bachelor students of the educational program 

“Vocational education (Technology of light industry products)” at Kyiv national 

university of technologies and design. 

The aim of the course is ensuring oral and written communication language 

proficiency in occupational contexts in a foreign language. 

Learning outcomes of the discipline 

Graduates should know vocabulary necessary for understanding professional 

oral and written information in English, vocationally-orientated lexical material, 

basic principles of written translation of a foreign text, grammatical material 

provided by the program, presentation methods and procedure. 

They should be able to read and understand professional foreign language 

literature, translate subject-matter texts from a foreign language into the native 

language and vice versa, using dictionaries, express their thoughts orally and in a 

written form, perceive and understand texts aurally. 
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Graduates should be able to demonstrate verbal and non-verbal means of 

communication in professional interaction in order to obtain the information 

necessary to solve certain tasks. 

They should have the skills in profession-oriented English communication and 

navigate in foreign literature. 

When modern languages were first introduced into universities, they were 

much influenced by the need to achieve academic respectability. And still, it is the 

most frequent concept of teaching ESP at universities. But the ability to speak the 

language is not emphasized as much as the ability to write and, above all, the 

ability to read the language. Language curriculum is therefore dominated by the 

systematic study of grammar, the regular carrying out of translation exercises into 

language, the close study of set literary and science texts, the broad study of 

language philological background. 

Modern education needs the teacher who is ready to work in new conditions, is 

able to adapt to innovations and who quickly reacts to the dynamic processes of 

socio-economic development of the society. 

The main requirement is the professional culture of a person. It concerns what 

a person knows and how he can do something within the framework of his 

occupation, taking into account the requirements of the time and the latest 

achievements and science.  

The professional culture of a foreign language teacher consists in interaction 

with representatives of a foreign language culture, in the ability to carry out 

pedagogical tasks. 

There are some approaches that determine the content, types of work and areas 

of training for students to improve the methodological training of a foreign 

language teacher. Education throughout life is the most important factor of not 

only a foreign language teacher, but of all future teachers in general. 

A teacher should not be limited to the knowledge, skills and abilities acquired 

at a higher educational institution. It is important to acquire such abilities as the 

constant personal enrichment, the use of theoretical knowledge in practice, share 
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the accumulated experience in scientific works and design the learning process. 

The future teacher should receive such knowledge that will help him in 

pedagogical activity, in defining clear goals of training and upbringing, as well as 

in the correct educational process organization. The teacher trains successfully 

when he learns himself [4]. 

So, we can conclude that to make the process of teaching foreign language for 

specific purposes successful some pedagogical conditions should be considered. 

Here we can emphasize the following: selection and structuring of the educational 

material content in accordance with the cognitive abilities of students, students’ 

awareness of the importance in mastering profession-oriented terminology, 

implementation of methods and forms of training aimed at the gradual material 

mastering and constant motivation. 
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Харків, Україна 

Розвиток сучасних інформаційних технологій став передумовою для їх 

широкого використання у системі вищої професійної освіти. Актуальною і 

значущою з точки зору педагогіки є сьогодні проблема вибору найбільш 

ефективних інноваційних методів, метою впровадження яких є оптимізація 

навчального процесу, створення максимально сприятливих умов для 

засвоєння навчального матеріалу, перехід студента у позицію активного 

суб’єкта з правом самостійного вибору умов та засобів оволодіння 

необхідними компетентностями, а викладача – у позицію партнера з 

комунікації, фасилітатора і організатора навчання. Завданням сучасного 

викладача є підготовка затребуваних фахівців, що вимагає від нього вміння 

працювати в оновлених педагогічних ситуаціях, володіння різноманітними 

видами діяльності: науково-дослідницької, інноваційної, проектувальної, 

комунікаційної тощо [1, c. 69-73]. 

Перспективним напрямком й однією з ключових конкурентних переваг 

сучасних закладів освіти є використання інформаційно-комунікативних 

освітніх технологій, зокрема метод змішаного навчання («blended learning»), 

що набуває все більшої популярності, особливо у викладанні іноземної мови. 

Цей метод дозволяє максимально результативно спланувати час як 

викладача, так і студента, вносить в освітній процес доступність, відкритість, 

мобільність, робить процес вивчення іноземної мови цікавим і доступним [2, 

с. 3-20]. 

 У наукових дослідженнях зустрічається декілька термінологічних 

варіантів для визначення поняття «змішане навчання»: гібридне (hybrid), 

комбіноване (mixed-mode), інтегроване (web-enhanced). Однак, незважаючи 

на різницю в найменуванні, стержнем цієї моделі навчання є раціональне 

поєднання традиційної та електронної форм навчання, що дозволяє 

використовувати їх позитивні сторони і мінімізувати недоліки [3, c. 74-78].  

При дистанційному навчанні мають місце як традиційні, розглянуті нами 

вище, так і нові форми організації навчального процесу. У практиці 
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застосування дистанційного навчання використовуються методики 

синхронного (спілкування в режимі реального часу (on-line)) та асинхронного 

(off-line) навчання. Безумовно, при синхронній методиці викладач стає 

основним активним організатором навчального процесу. Асинхронна 

методика більшу відповідальність за проходження навчання покладає на 

студента, його мотивацію до самонавчання, оскільки саме студент обирає 

індивідуальний темп навчання, регулює його у процесі проходження 

дистанційного курсу.  Викладач при цьому виступає консультантом. 

Останнім часом більшість педагогів прийшли до висновку, що найбільшої 

ефективності при дистанційному навчанні можна досягти при використанні 

змішаних методик дистанційного навчання, тобто поєднанні елементів 

синхронної та асинхронної  освітньої методики. 
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Важливим завданням педагогічного процесу у навчанні іноземної мови є 

добір оптимальних тестових методів на кожному з його етапів. Так, 
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Placement Test – «вхідне тестування», тест розподілення у групи за рівнем 

знань [1, c. 160-163] – може бути розглянуто як складник узгодженої з метою 

і завданнями курсу, цілісної, функціонально взаємодоповнюваної системи 

тестового контролю, основними формами якого є вхідний, діагностичний, 

прогресивний і мовний. Так, функціями Placement Test є об’єктивне 

визначення базового рівня знань студентів; узгодження предметних вимог 

середньої і вищої освіти, забезпечення наступництва між ними; розробка 

моделі педагогічних дій по корегуванню недоліків попереднього етапу; вибір 

оптимальних методів навчання на кожному з відтинків курсу. 

Першочергового значення Placement Test набуває в індивідуальному, 

диференційованому підході до студентів та їхньому розподіленні у рівневі 

групи задля якомога більш ефективного удосконалення знань, вмінь, навичок 

і здобуття компетенцій з іноземної мови. Основою розподілення за групами 

слугує європейська шкала CEFR, що містить три основних рівні з 

підрівневою диференціацією кожного (І – А1 – «рівень виживання», А2 – 

«елементарний»; ІІ – В1 – «пороговий», В2 – «пороговий посилений»; ІІІ – 

С1 – «просунутий», С2 – «вільне володіння мовою»). Зазвичай тест є 

письмовим і поєднує визначення рівня володіння граматикою і лексикою 

іноземної мови.  

На сьогодні у світову практику упроваджено кілька видів «вхідного 

тестування», частина з яких, за умови доцільної адаптації, придатна для 

застосування у вітчизняних ВНЗ. Здійснений автором публікації аналіз 

Placement Test, представлених в Інтернет ресурсах, засвідчує їхню 

диференціацію на: 1) репрезентовані на одному сайті тести різних рівнів, від 

А1 до В2, які суб’єкт тестування обирає за власною ініціативою, опираючись 

на самооцінку знань; 2) єдині тести, що обіймають завдання від А1 до В1; 3) 

тести з послідовним і методично умотивованим зростанням складності 

завдань. Так, у курсі Inside Out представлено швидкий (Quick Test) і повний 

(Full Test) «вхідні тести», до першого з яких входить 60 граматичних і 

лексичних завдань «множинного вибору» (Multiple Choice), до другого – 
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граматичні, лексичні завдання і тести, що виявляють навички читання і 

письма. 

Зразком адаптивних тестів, придатних для «вхідного» дистанційного 

тестування, є створений на основі ідей Джеймса Пурпуа Oxford Online 

Placement Test, [2, с. 63-66], орієнтований на оцінку знань лексики і 

граматики та здатності їх застосування в аудіюванні, читанні, трансляції 

повідомлень. Диференційованому виявленню знань з іноземної мови сприяє 

The Use of English Section, перша частина якого включає чотири завдання 

(Language Knowledge Tasks), спрямовані на визначення рівня граматичних 

компетенцій, розуміння іномовних текстів і повідомлень, граматичних форми 

і значення, прагматичних значень, «закодованих в ситуативному 

спілкуванні» [3, с. 26-29]. Метою другої частини тесту є виявлення здатності 

студентів до аудіювання, сприйняття діалогів і монологів. 

Перевагами Oxford Online Placement Test є об’єктивність, достовірність, 

часова економічність, автоматизм підбивання балів, виявлення не лише 

граматичних і лексичних знань, а й навичок їх застосування, адаптованість до 

рівня суб’єктів тестування, які виконують лише ті завдання, що відповідають 

базовому рівню знань, позаяк кожне наступне запитання визначається 

відповіддю на попереднє. 

Варіацією Placement Test є EFSET та EFSET PLUS лінгвістичної шкали 

English First, розроблені на основі стандартів TOEFL, IELTS, FCE. Перший з 

них, розрахований на 50 хв., визначає рівень читання та аудіювання; другий, 

що обіймає дві години, – навички читання та аудіювання у розширеному 

обсязі. Мінімальним рівнем володіння іноземною мовою при застосуванні 

тесту є В1, що, на нашу думку, може розглядатись як недолік. 

Різновидом Placement Test є розроблений К. Кляйн-Бралей і В. Раатцем й 

вперше застосований у дуйсбургському університеті у 1981 р. письмовий C-

Test, що складається із чотирьох-восьми текстів, в яких суб’єкту тестування 

упродовж 30 хв. пропонується доповнити частини слова – від однієї до п’яти 

літер.  
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The concept of non-formal education emerged in the late 1960s and early 

1970s and since then it has undergone a number of definitions and debates. 

Originally non-formal education arose in developing countries and in so-called 

Western post-industrial societies with the aim of overcoming the drawbacks of 

education.  

 Nowadays, there is a renewed interest in the concept, the effectiveness and 

value of non-formal education has started to be more recognized. The reason for it 

is a new philosophy of education named lifelong learning/education where learning 

takes place not on only in educational establishments   but throughout the whole of 

life, in many different locations and times. Non-governmental organizations, 

educational volunteers and European educational programs contributed to 

dissemination of non-formal education. Thus the Council of Europe recognises that 

“formal educational systems alone cannot respond to the challenges of modern 

society and therefore welcomes its reinforcement by non-formal educational 

practices. The Assembly recommends that governments and appropriate authorities 
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of member states recognise non-formal education as a de facto partner in the 

lifelong process and make it accessible for all”[3]. 

 To describe   the non-formal techniques we should distinguish between three 

types of learning and define them. The world of education is divided into formal, 

non-formal and informal learming . The definitions of formal education of 1974 

and 2001 are very similar in their meaning. “Formal education is the highly 

institutionalized, chronologically graded and hierarchically structured ‘education 

system’, spanning lower primary school and the upper reaches of the university” 

[2, p.7]. The European Commission defined formal learning as typically organised, 

structured and institutionalised in formal education system, i.e. schools, 

universities[1]. Among the features of formal learning we can distinguish the 

following ones: it has concrete objectives, it is always intentional, although not 

always voluntary, and takes place in an environment specifically designed for 

learning. 

  Informal learning can be defined as lifelong process of acquiring 

knowledge, skills, attitudes, values from daily experience. It is incidental and not 

organised or structured.  

 “Non-formal education  is any organized, systematic, educational activity 

carried on outside the framework of the formal system to provide selected types of 

learning to particular subgroups in the population, adults as well as children” [2, 

p.8]. Non-formal learning takes place outside the formal education system, in 

a diverse range of environments and situations where learning is not necessarily 

the sole or main activity, but it cannot   function without a kind of teacher’s 

support and thoroughly arranged activities.  

 There were a number of various interpretations of non-formal education in 

different countries. Under the concept “non-formal education” they meant 

educational programs provided by the Ministry of Education apart from the schools 

and colleges, educational programs provided by non-governmental agencies or 

Ministries, the individualised learning programs for different and specific learning 

groups provided by the state, NGOs, commercial agencies, religious organisations, 
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trade unions, new social movements.  

 As non-formal education becomes popular and effective in educational 

environment nowadays we are interested in modern non-formal learning 

techniques, especially in those which are based on the oral communication among 

learners to promote learning and acquire new knowledge. One of the numerous 

methods which offer a double side interaction on which learners can improve 

different competences when acting as speaker or receiver, such as language 

fluency, expressing ideas, active listening, argumentation is Human Library or 

Living Library. 

 The Human Library or Living Library is a technique originated in Denmark 

in the 2000s and rapidly spread in Europe, America, Australia. It was further 

promoted by its initiators and by other public institutions such as the Council of 

Europe. Many  different organizations  in more than 70 countries all over the world 

employ  the methodology, improving , transforming and adjusting  it to their 

audience and objectives.  

The technique is based on interviewing but with very specific features. It 

functions like a traditional library: visitors can browse the catalogue for the 

available titles, choose the book they want to read, and borrow it for a limited 

period of time. The only difference is that in the Living Library, books are people, 

and reading consists of a conversation. 

 Human libraries are spaces on which persons with a wide life experience or 

knowledge, “human books”,   are invited to share it with others. “Human books” 

can be demanded in this kind of spaces by “readers” or people who aim to know 

more about a concrete topic, culture, historical period, etc. Readers are also free to 

make questions to the “human books”, what makes the sharing of information 

more concise and accurate. Human library can make the tacit knowledge transfer 

smoothly in good communication with both sides talking in the good atmosphere. 

Reading activities held in safe, comfortable environment, both sides could sit in a 

quiet reading room. 

Originally the Living Library was created as a tool   to challenge existing 
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stereotypes/prejudices about people from different backgrounds,   raise awareness 

about discrimination and human rights,  promote real human dialogue and 

communication, including intercultural dialogue. 

As the tool is universal and can be adapted to different ages, communities, 

purposes, it can be widely used in educational context, especially in language 

teaching in non-formal settings. The methodology has already been   applied as the 

pilot project on the online version of the Living Library in schools  in Hungary. 

  During a non-formal learning process,  this is an excellent technique to allow 

learners not only acquire a new knowledge, but also to invite them to act as 

“human books” in order to practice a new language, how to speak in public, how to 

organize their stories, etc. The “books” can represent some professional groups or 

individuals who have inspiring or interesting stories to share, for example, 

successful former graduates, legal professionals, famous scientists, etc. In this case 

the focus is on creating open and positive environment for communication and for 

sharing opinions, on making the stories of the human books more visible, giving 

the opportunity to readers (e.g. students, school leavers) to learn from them, to 

interact, to get inspired, to choose a certain professional path, etc. 

  The Human Library event should be carefully planned beforehand in order to 

gather the team, allocate responsibilities, select, contact and brief the books, 

prepare the catalogue with the titles of books and a brief description of their 

stories, select and prepare librarians, interpreters, promote the event to attract 

readers, select a location, develop an efficient communication strategy. as a final 

step,  after the event students can be suggested to provide their assessment filling 

in Reader’s Feedback Form, or applying  pre and post test. 

To sum it up, we should conclude that the Human Library Method  invented as 

a human rights dedicated activity is worth employing in language teaching in non-

formal settings. The goals can differ depending on the audience and learning 

objectives of the activity but they always involve sharing stories, personal 

communication and dialogue. 
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Мультикультуралізм як модель міжкультурної комунікації в сучасному 

глобальному світі, спрямована на збереження і розвиток в окремо взятій 

країні культурних відмінностей, проникає у різні сфери життя людини. Він 

пронизує різні області професійної освіти і стає жорстким імперативом 
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вивчення іноземної мови та відповідної культури. У переважній більшості 

випадків цією мовою є англійська як lingua franca третього тисячоліття, 

необхідність володіння яким особливо відчутна в сфері сервісу, тобто 

надання послуг, обслуговування людей в різних ситуаціях повсякденного 

життя. Сфера готельного сервісу залучена у взаємодію з представниками 

англомовних країн або іноземцями, які володіють англійською на рівні lingua 

franca. Щодня стикаючись з іноземними туристами, готельні службовці 

(адміністратори, офіціанти, покоївки, швейцари і навіть кухарі) повинні 

спілкуватися з ними і не просто розуміти, а й відповідним чином реагувати 

на їх зауваження, відповідати на питання, беручи до уваги соціокультурні 

особливості представників інших країн.  

У зв'язку з цим строгий відбір змісту навчання та розробка ефективної 

моделі навчання англійської мови студентів - майбутніх працівників сфери 

готельного сервісу особливо актуальні. Мета даної статті - показати 

особливості формування іншомовної профільної компетенції студентів 

напряму підготовки «готельна справа», основним завданням навчання яких є 

формування у них іншомовних умінь і навичок спілкування з іноземцями. 

Тому найважливішою формою комунікативної інтеракції для готельних 

службовців є діалогічна мова. Навчання останньої ускладнюється 

необхідністю формування не тільки мовних умінь і навичок, а й 

міжкультурної компетенції, яка нерідко «набагато ширше і важливіше, ніж 

лінгвістична» [2]. У цих умовах практичне володіння іноземною мовою стає 

можливим лише завдяки інтегративної підходу, орієнтованого на створення 

гнучкої і варіативної системи форм, засобів і способів навчання іноземної 

мови, на розробку активних лінгводидактичних прийомів. Як відзначають 

Н.Д. Гальскова та Н.І. Гез, «лінгводидактика визначає основні закономірності 

педагогічного підходу до процесу навчання іноземної мови з метою 

створення об'єктивної наукової бази для оцінки ефективності методів 

навчання та їх подальшого вдосконалення» [3, с. 81]. 

І в якості таких закономірностей і способів формування іншомовних 
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умінь і навичок у майбутніх фахівців готельного сервісу виступають 

термінологічний, синтаксичний і стилістичний аспекти навчання 

профільного англійської сфери «готельна справа». Йдеться про «профільно-

орієнтованому навчанні іноземної мови, тобто про систему викладання 

іноземної мови, яка спрямована на оволодіння іноземною мовою студентами 

нелінгвістичного виша відповідно до профілю їх підготовки. Така підготовка 

диктується характерними особливостями майбутньої професії, що передбачає 

мовну коректність і функціональну адекватність ситуацій профільно 

орієнтованого іншомовного спілкування, в якому реалізується вміння 

передати і сприйняти усно або письмово іншомовну профільно орієнтовану 

інформацію пізнавального або афективно-оцінного характеру [6]. 

Формування лінгво-професійної компетенції майбутніх фахівців в області 

готельної справи базується на принципах професійної та міжкультурної 

спрямованості навчання [1], обліку лінгвістичних маркерів професійних 

відносин, взаємопов'язаного розвитку інформаціоннокоммунікаціонной 

компетенції з лінгвопрофессіональною [5].  

Крім того, при навчанні діалогічного мовлення важливо навчити 

студентів не боятися висловлюватися на професійні теми на іноземній мові, і 

в цьому випадку зацікавленість і професійне цілепокладання можуть значно 

допомогти студентам позбутися страху перед мовною діяльністю. Не менш 

важливим для успішного оволодіння діалогічної промовою є реалізація 

«принципу сконцентрованості інформації» Г.А. Китайгородської [4, с. 33]. 

Він проявляється в тому, що з невеликих діалогів в одну-дві репліки в 

процесі навчання можна складати діалоги більшої довжини, додаючи в них 

нову інформацію. Це сприяє багаторазовому повторенню досліджуваної 

лексики, використання її в різних рольових ситуаціях і контекстах. 

Таким чином, професійно орієнтоване навчання іноземної мови 

майбутніх фахівців сфери «готельна справа», зокрема діалогічного мовлення 

в усному і письмовому форматах, незмінно знайомить студентів з 

національно-культурною специфікою мовної поведінки [7] представників 
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іншого соціуму, дискурсивними особливостями лексико-граматичної 

системи англійської мови і соціокультурними цінностями англомовного 

етносу, що значно підвищує якість підготовки підвищує якість підготовки 

майбутніх фахівців конкретної професійної області та розвиває у них почуття 

емпатії і етнокультурного релятивізму. 

 

Литература 

1. Астафурова Т.Н., Вишневецкая Н.А. Формирование иноязычной профильной 

компетенции студентов экономических специальностей: моногр. Волгоград: изд-во Волгу, 

2014. 

2. Белякова И.Г. Значимость языкового компонента межкультурной коммуникации 

для формирования межкультурной компетентности в условиях диалога культур // 

гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. № 3(11). с. 17–19. 

3. Гальскова Н.Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. лингводидактика и 

методика: учеб. пособие. 3-е изд., стер. М.: академия, 2006. 

4. Китайгородская Г.А. Новые подходы к обучению иностранным языкам // Вестн. 

Моск. гос. ун-та. сер. 19: лингвистика и межкультурная коммуникация. 1998. № 1. с. 32–

39. 

5. Милованова Л.А., Захарова К.А. Лингводидактические основы процесса 

формирования социолингвистической компетенции учащихся на основе мультимедийного 

учебно-методического комплекса // изв. Волгогр. гос. пед. ун-та. 2018. № 4(127). с. 4–8. 

6. Милованова Л.А. Профильно-ориентированное обучение иностранным языкам: 

английский язык, старшая ступень средней общеобразовательной школы: моногр. / 

Волгогр. гос. пед. ун-т. Волгоград: Перемена, 2006. 

7. Леонтьев А.А. Национальные особенности коммуникации как междисциплинарная 

проблема. Объем, задачи и методы этнопсихолингвистики // Национально-культурная 

специфика речевого поведения. М.: наука, 1977. с. 5–14. 

 

FEATURES OF THE STRUCTURE OF PROFESSIONALLY 

ORIENTED FOREIGN LANGUAGE COURSE AT THE LAW 

UNIVERSITY  

Попова Н. О. 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 



171  

nataliapopova1971@gmail.com 

Харків, Україна 

Communicative approach, which is now leading in teaching of foreign 

languages in non-philological universities, in particular the Law University, 

determines the specifics of the organization of the learning process in which the 

real communication including professional is modeled. Problems of improving the 

results of application of a communicative approach in foreign language of 

vocational training were considered in many works of scientists (В. 

Александрова, Л.Білобородова, Д. Демченко, В. Шишкіна, Г. Панасенко, Т. 

Акопян, С. Кіржнер, Г. Савченко, О. та ін.) [1-5]. 

However, the question of methods of implementing a communicative approach to 

teaching a foreign language of professional orientation to law students still require 

processing, which determines the relevance of this work.  

The purpose of this work is to identify the features of innovative approaches to 

professionally oriented foreign language course for students of the law university. 

 Higher law schools train students in various fields of law (jurisprudence, law 

enforcement, international law, forensic science, intellectual property, media law 

etc.). Thanks to the simulation of real foreign language communication in the 

classroom students develop speaking skills and abilities with a purpose of using of 

a foreign language as a means of communication in the future professional 

activities. As you know, in modern higher education there is a process of updating 

the content of foreign language education in the direction of its professional 

orientation. As noted by the researchers of professional foreign language 

competence of future lawyers, change of the requirements for a modern law 

graduate are explained by radical transformation processes in the field of 

international relations and socio-economic structures, expanding of international 

cooperation within European economic and political globalization.  

Also, a foreign language professional competence becomes an important 

component in the structure of professional competence. The need for qualified 

specialists who have a professional foreign language competence is growing.  
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From another point of view, professional orientation is one of the ways of 

increasing students’ motivation to learn a foreign language in a non-language 

University. According to the results of surveys a significant number of students of 

the law university are aware of the need for implementation of foreign language 

knowledge in practical professional activities that is based on creating numerous 

opportunities in a modern society to take participation in joint international 

enterprises, law firms, to cooperate with foreign colleagues, etc.  

Thus, the leading task of professional training of students in higher educational 

institution of legal profile becomes the creation of conditions that stimulate 

independent and creative activity of students, provide the opportunity for foreign 

language communication in the professional sphere. The strategic goal of training 

of future lawyers is professional readiness of law school graduates for effective, 

full-fledged professional foreign language communication.  

Researchers of foreign language teaching problems in non-language 

universities note that vocational training of future lawyers is not limited to learning 

the language for special goals. The specifics of the learning process involves the 

integration of English with professional disciplines for students to acquire 

additional professional knowledge and the formation of professionally significant 

personal traits of a student. 

 Professional language competence formed in the process of professionally 

focused language training,is based on systemic, personal oriented and functional 

approaches. Achieving the level of a professional language training of a specialist 

ensures the success of communication activities, allowing to work with special 

terminology and forming culture of language behavior in future situations of 

professional activity.  

Thus, the outlined above data actualize the problem of professional formation 

of foreign language competence of future lawyers, finding ways to ensure 

effectiveness of this process. In our opinion, in the light of a communicative 

approach to teaching, the role of foreign language competence in implementation 

of dialogic speech increases. Dialogic speech provides ample opportunities for 
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implementation of the communicative principle in the classroom. For professional 

communication dialogic speech is important because it occupies significant place 

in the professional practice of customs officers, workers of law enforcement 

agencies, penitentiary service, etc.  

Innovative technologies for teaching English provide creation of problem 

situations in the classroom, role-playing professional games such as 

“Brainstorming”, “Microphone”, etc. It is important to emphasize the importance 

of teacher guidance of communication in such a way that the types of asked 

questions cause speech reaction of the interlocutor, stimulating professional 

actions, promoting solving of cognitive professional tasks in the process of 

mastering foreign language behavior of the specialist. The use of reference 

schemes also contributes to formation of communicative competence. It is 

considered effective to use simulation, which provides for the construction of an 

appropriate professional model of foreign language teaching, which simulates the 

content and conditions of professional activity of future specialists. So, for future 

lawyers, this is, for example, the role of a customs officer who carries out customs 

control, and the citizen who passes this control, the investigator and the witness, 

etc. Dialogue exercises in the role-playing games teach future specialist and 

prepare them for a real foreign language professional communications. The 

teacher's task is to involve students in joint activities, when they work together, 

prepare materials for presentations, topics, discussions. Exercises are also used to 

master the ability to conduct a dialogue solving a professional task to get 

information on a particular topic (filling in the standard documentation with 

passport data, receiving information for writing a witness interview report, etc.).  

The purpose of training is to master a foreign language behavior, i.e. the ability 

to coordinate tasks with a particular action. A student must learn to choose an 

adequate form for a given language context and determine the function of this 

statement in a given communicative situation.  

Therefore, in the preparation of foreign language students must take into 

account professional skills required for professional activities and organize 
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education so that the student learns a foreign language speech in the process of this 

activity.  
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Анализ конкретных случаев из профессиональной деятельности, или 

кейс-анализ, приобрел сегодня заметную популярность во многих отраслях 

образования. Обучение путем решения конкретных задач и, как следствие, их 

проблемно-ситуационный анализ позволяют применить на практике навыки 

и умения, полученные в ходе обучения различным дисциплинам. [1] 

Мы рассматриваем кейс как учебный материал, необходимый для 
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реализации профессионально ориентированной направленности при 

формировании механизма иноязычной коммуникации. Под кейс-анализом 

при обучении иностранному языку мы понимаем анализ конкретных 

профессиональных ситуаций, специально выделенных на основе 

фактического иноязычного материала с целью самостоятельного изучения их 

студентами и последующего обсуждения этих ситуаций на аудиторных 

занятиях [2]. Данный вид учебной деятельности нацелен на овладение 

студентами основными умениями во всех видах речевой деятельности: 

чтении, аудировании, говорении и письме. 

Отличительными характеристиками кейс-задания являются следующие: 

– двуплановость, так как это одновременно и вид соответствующего 

(полицейского, юридического, экономического, медицинского …) 

практикума, и педагогическая технология, в силу чего решение полицейской, 

юридической, экономической, медицинской … задачи в курсе по языку 

специальности предполагает сформированность как профессиональных, так и 

собственно иноязычных умений; 

– максимальная приближенность к реальным условиям 

профессиональной деятельности с практическим использованием норм 

иностранного языка в конкретной ситуации; 

– активизация мыслительной деятельности студентов, связанная с 

необходимостью использования ранее полученных правовых и языковых 

знаний и иноязычных умений; 

– активизация творческого поиска, направленного на нахождение 

оптимального правового варианта решения и его лингвистического 

оформления; 

– развитость умений аргументации, позволяющих доказать 

правомерность найденного решения и способность выразить его средствами 

иностранного языка. [3] 

Следует также подчеркнуть, что профессионально-значимые для 

будущего специалиста действия и операции – анализ, синтез, сопоставление, 
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прогнозирование, восстановление целого по его составляющим, выдвижение 

и защита гипотез – органично входят во все виды работы с кейсами, 

процессуальная сторона которой носит аналитико-синтетический характер и 

требует применения всех этих операций. Эти действия, будучи общими для 

творческой деятельности в любой области, могут широко использоваться в 

дальнейшей практической работе. 

Практика показывает, что занятия с использованием приема «case study» 

неизменно вызывают интерес у студентов, так как они получают 

возможность применить на практике теоретические знания, полученные на 

лекциях по специальным предметам. 
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Сучасний світ, що швидко змінюється, зумовив відповідні зміни в освіті, 

вимагаючи від неї мобільності, вміння відповідати запитам суспільства, 

ринку праці. Цим зумовлена потреба в перегляді традиційних орієнтирів і 
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цілей навчання. Головним завданням профільної середньої освіти нині є 

підготовка фахівців, адаптованих до умов інформаційного суспільства. 

Головним підсумком навчання має стати не тільки сума знань, що одержані в 

процесі навчання, а й оволодіння певною професією. Крім цього, фахівець 

потребує вміння діяти в умовах виробництва, навичок самостійної роботи, 

особистої відповідальності [1].  

В системі профільної середньої освіти можна виділити два рівня 

формування мовної компетенції ‒ це рівень оволодіння іноземною мовою в 

контексті загальної мовної підготовки і рівень концептуального пізнання ‒ 

оволодіння новими словами, термінологічною системою, професійними 

аспектами мови в контексті загальної та професійної мовної підготовки, 

спрямованої на придбання професійної мовної та комунікативної 

компетентностей. Для реалізації пізнавальної та творчої активності студентів 

коледжів технічного профілю в навчальному процесі використовуються 

сучасні освітні методи. Вони дають можливість підвищувати якість освіти, 

більш ефективно використовувати навчальний час, знижувати частку 

репродуктивної діяльності студентів за рахунок зменшення часу, відведеного 

на виконання домашнього завдання.  

Головною метою використання інтерактивних технологій є підготовка 

студентів до життя, до професійної діяльності в постійно мінливому світі. 

Сутність такого навчання полягає в зосередженні навчального процесу на 

потенційних можливостях студента та його реалізації. Інтерактивні 

технології навчання становлять найбільшу цінність в умовах підвищення 

мотивації студентів, економії навчального часу і підвищення якості 

професійної освіти в цілому. 

Слово «інтерактивний» походить від англійського «interact» ‒ 

взаємодіяти, впливати один на одного. Інтерактивне навчання ‒ це форма 

організації пізнавальної діяльності, однією з основних цілей якої є створення 

таких умов навчання, при яких студент відчуває свою успішність, 

упевненість, спроможність.  
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Інтерактивність має різні форми реалізації: 

− взаємодія між учасниками навчального процесу за допомогою різних 

видів електронного зв’язку (зворотний зв’язок);  

− створення за допомогою запропонованих компонентів (шаблони, 

форми, графічні малюнки й т. ін.) навчальних програмних засобів (НПЗ) або 

будь-якого власного продукту – тести, карти, таблиці й т. ін.;  

− активна дія студентів з оволодіння змістом НПЗ, та їх часткова зміна; 

− вплив на студентів, на процес і порядок виконання завдань, тестів НПЗ;  

− здійснення контролю за виконанням завдань за допомогою 

запропонованих форм відповідей: введення вибіркових відповідей, 

обчислення відповідей, графічної інформації, аналітичних виразів у довільній 

формі запису [1; с. 133].  

Варто зазначити, що викладач виступає в ролі організатора процесу 

навчання, лідера групи, консультанта й рефері. Він має зважати на рівень 

володіння мовою студентами та рівень сформованості комунікативних 

навичок. Потрібно слідкувати, щоб теоретичні знання в процесі активного 

навчання ставали усвідомленими, щоб студент розвивав і удосконалював не 

лише знання з мови, а й міг пов’язувати їх з майбутньою професійною 

діяльністю. 

Крім того, за умов використання інтерактиву в навчальному процесі 

активізується творча діяльність студентів, тренуються і розвиваються їх 

вміння мислити критично і об’єктивно.  

Інтерактивні методики покликані розвивати навички самостійного 

пошуку відповідей і навчання через взаємодію. Взаємодіючи один з одним, 

студенти збільшують свій словниковий запас при читанні, прослуховуванні 

автентичного лінгвістичного матеріалу й виконанні спільних комунікативних 

завдань. Під час інтерактивної взаємодії студенти використовують свої мовні 

знання в ситуаціях, які наближені до реального життя. Необхідно відзначити, 

що інтерактивні вправи та завдання спрямовані не стільки на закріплення вже 

вивченого матеріалу, скільки на вивчення нового через застосування на 
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практиці, і в цьому полягає основна відмінність інтерактивної методики 

навчання іноземної мови від традиційної. Життєвий досвід студентів служить 

джерелом взаємодії, ділячись своїми знаннями і досвідом діяльності, залучені 

до освітнього процесу учасники виконують частину навчальних функцій 

викладача. Завдяки цьому, використання інтерактивних технологій в 

професійно-орієнтованому освітньому процесі найбільш ефективне [2]. 

Обмін знаннями сприяє становленню професійного мислення, формуванню 

критичної самооцінки власної практики. До інтерактивного навчання 

відносяться ділові і рольові ігри, дискусії, диспути, тренінги, бесіди. Важливе 

значення мають робота в малих групах і парах змінного складу, різні форми 

взаємоосвіти і взаємоконтролю, проєкти, евристичне навчання, проблемно-

пошукове навчання, елементи дистанційного навчання тощо. 

Ефективність застосування інтерактивних технологій в професійно-

орієнтованому навчанні іноземної мови полягає в техніці подачі матеріалу. 

Кожен студент є учасником навчального процесу, його досвід служить 

основним джерелом навчального пізнання. Викладач не дає готових знань, 

але впливає на розвиток у студентів навичок самостійного пошуку. Таким 

чином, особливістю навчання іноземної мови професійного спрямування у 

коледжах технічного напрямку є створення компетентнісного підґрунтя 

змісту навчання, формування іншомовної професійної комунікативної 

компетентності майбутнього фахівця технічної галузі. Застосування 

інтерактивних технологій в навчанні іноземної мови студентів технічних 

спеціальностей дає змогу забезпечити зв’язок вивчення мови з реальним 

контекстом її застосування у фаховій діяльності, реалізувати 

міждисциплінарний і проблемно-орієнтований принцип навчання та 

розвивати пізнавальну й професійну мотивацію студентів. 
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Важливим фактором успішного освітнього процесу майбутнього вчителя 

хореографії, керівника колективу є міждисциплінарні зв’язки різних освітніх 

компонентів. Але якщо в групі фахових дисциплін вони забезпечуються 

спільною лексикою предметів вивчення, то в інших, на перший погляд, не 

завжди прослідковуються. Наступне дослідження покликане на встановлення 

можливих шляхів поєднання набуття студентами-хореографами таких 

важливих компетентностей як володіння іноземною мовою та засвоєння 

музичних знань. І якщо в практиці викладання англійської мови за 

професійним спрямуванням орієнтир припадає саме на хореографію (лише 

частково торкаючись питань музичної культури), то викладання музично-

теоретичних освітніх компонентів, на перший погляд, здається не органічним 

у поєднанні з вивченням іноземної мови. Досвід українських вищих 

навчальних закладів свідчить про активне впровадження англійської у 

викладання освітніх компонентів танцювального спрямування, але досі не 

було досліджено влив саме у вивченні студентами-хореографами музичного 

мистецтва. 

Формуванню базових знань з іноземної (англійської) мови за 

професійним спрямуванням для майбутніх учителів хореографії, керівників 

дитячих хореографічних колективів, балетмейстерів посприяли вітчизняні і 
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зарубіжні вчені, що випустили публікації з теми. Загалом, таких досліджень 

не багато, варто відзначити навчальний посібник з англійської мови Step-by-

step guide to dance Г. Походзей [3] та робочий зошит English for 

CHOREOGRAPHERS Б. Салюк [4]. Окремі публікації, щодо впровадження 

англійської у хореографів [1] та визначення актуальності вивчення іноземної 

мови в курсових роботах здобувачів вищої освіти [2] не дають вичерпної 

інформації, щодо успішності вивченням здобувачами іноземної мови та 

використанням її у своїй професійній практиці. Навпаки, практика свідчить, 

що у зв’язку з обов’язковим проходженням ЗНО для вступу до магістратури 

здобувачів бакалаврського рівня, ЗВО вводять додаткові факультативні курси  

англійської, усіляко заохочують проходження курсів та практикумів з 

іноземної мови, як неформальну та інформальну освіту студентства. 

Питання теоретичного обґрунтування проблеми підвищення знань 

іноземної мови у студентів-хореографів засобами міждисциплінарних 

зв`язків потребує наукового осмислення, чому і присвячена подальша 

розробка проблематики. 

Активне використання студентами мережі Інтернет наштовхує викладачів 

на формування нових додаткових джерел інформації. Введення іноземної 

мови в викладання окремого модулю з дисципліни, або цілком усього 

освітнього компоненту потребує навчально-методичних ресурсів для 

викладача курсу, а також для самостійної та практичної роботи здобувачів. І 

серед традиційних підручників і посібників альтернативним джерелом 

можуть слугувати аудіо та відео матеріали, оригінальні публікації іноземною 

мовою, посилання на які зміцнить авторитетність вказаної інформації, 

допоможе закріпити не лише знання з предмету дослідження, але й 

підтримати мовну практику. Однією з особливостей навчання та практики 

студентів-хореографів є постійна робота з музичним супроводом (в класі 

класичного, народного, сучасного, бального, історико-побутового танцю, при 

підготовці концертних номерів, власних постановок, розробці уроку). Тому 

слухове сприйняття здобувачів загострене, відповідно до професійних 
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особливостей. У зв’язку з цим, доцільно використовувати саме аудіо джерела 

як основне навантаження у самостійній роботі студентів.  

Наприклад, широкий вибір аудіо подкастів, що поширені в мережі 

інтернет, містять різні форми подачі інфрмації: радіошоу, звукова вистава, 

інтерв`ю, лекція тощо. Подкаст «Classics For Kids» розповсюджується 

проєктом Cincinnati Public Radio і має на меті у доступній для дітей живій 

лексиці розповісти про видатних композиторів, твори, тематичні збірники 

класичних опусів. Кожен випуск супроводжується музичними ілюстраціями, 

що слугуватимуть закріпленню основного матеріалу дисципліни. Особливо 

корисним матеріал є в курсі Історії музики, але також слугуватиме 

допоміжним з інших дисциплін музичного напрямку. 

Подкаст «Explore the Symphony» створений за сприянням Canada’s 

National Arts Centre. Передачі побудовано на діалогах оркестрині Marjolaine 

Fournier і музичного журналіста Jean-Jacques van Vlasselaer. У жвавій бесіді 

учасники подкасту підіймають питання організації оркестру, інтерпретації 

творів, життєвих колізій композиторів, балетмейстерів, виконавців, 

публічних людей мистецтва. Жива невимушена мова учасників формує у 

слухача звуковий малюнок іноземної мови, досвід розмовних діалогів, 

корисну актуальну інформацію за професійним спрямуванням. Музичне 

мистецтво у різних проявах розглядається і в таких подкастах: «MusicPlus, 

«Classical music with Tom Rizzuto&Grant Goldberg», «Guys Who Like 

Musicals», «That classical podcast» тощо. Є і окремі англомовні видання, що 

містять лише аудіо-теки з музичними творами та коротким описом змісту 

(звуковим або текстовим): «Best classical study music, focus...», «Lisztonian», 

«Sticky Notes». 

Окремий подкаст, присвячений саме хореографічній майстерності 

«Ballet&Dance Podcast», поглиблює професійне знання термінології. Аудіо 

передачі вміщують ексклюзивні інтерв’ю з танцівниками, хореографами, 

художніми керівниками з кращих світових танцювальних і балетних 

осередків. Є окрема інформація з історії балету, контемпорарі, хіп-хопу, 
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фламенко та інших напрямків. Подібних подкастів лише з хореографії 

налічується більше десятка: «City Ballet The podcast», «Good ballet Juju», 

«Dance Choreography», «The Dance Edit» тощо. В рамках освітнього 

компоненту з музичним напрямком подібні аудіо-архіви будуть цікавим, але 

віддалятимуть від змісту дисципліни. Тому доцільно використовувати 

зазначені хореографічні англомовні подкастні ресурс саме в курсі 

«Англійська мова за професійним спрямуванням: хореографія». 

Отже, огляд інформації дозволив визначити, що здобувачі освіти та 

викладачі спеціальності «Хореографія» у вищих навчальних закладах 

України зацікавлені у підвищенні рівня знань з іноземної  мови, про що 

свідчать різні творчі проекти, публікації, теми курсових робіт. Водночас, 

інформації, що забезпечує курс англійської мови за професійним 

спрямуванням буває недостатньо у зв’язку з декількома факторами: брак часу 

аудиторних годин, різний рівень довузівської підготовки з іноземної мови 

здобувачів. Тому доцільно використовувати можливості міждисциплінарних 

зв’язків і заохочувати викладачів фахових освітніх компонентів до 

викладання окремих модулів, проведення семінарських, практичних занять 

англійською мовою, та забезпечення самостійної роботи студентів 

відповідним матеріалом. 
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The demand for higher education specialists with profound knowledge of 

linguistics and law at the same time is currently very high. The need for 

philological support of the legal activities of society is significant, since the 

development of the law-governed state involves more and more people. Due to 

development of democratic institutions, an increasing number of ordinary citizens 

without special legal education (e.g., deputies on different levels) are involved in 

law-making and law enforcement activities. They perceive and understand legal 

documents through the original language, in which they are written. Also, the 

problems of linguistic ecology more and more correlate with the problems of 

general ecology, protection of the surrounding biological and social environment. 

The word is not only a communicative and aesthetic phenomenon, but is also a 

tool. Inexperienced (or deliberately exceeding the permissible standards) use of it 

can lead to harsh moral and in some cases legal consequences. And it proves the 

need to strengthen the legal aspect in language courses (in sections that deal with 

the development of speech, speech culture, rhetoric), and the linguistic aspect in 

the courses of social science and the basics of law, and in language courses in 

universities at all faculties. 

The issues of improving of linguistic training of students of law schools and 

other educational institutions, which are directly or indirectly related to the training 

of legal experts, are still relevant. Language courses are delivered, as a rule, by 

philologists without special legal education, therefore, they do not deeply cover the 

specifics of the legal functioning of the language, the peculiarities of its use and 

analysis in the field of law. That is why many documents of a legal nature are 

insufficiently linguistically literate, and hence, their legal capacity is weakened. 
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This also applies to the linguistic interpretation of documents of various kinds: 

from the text of the Constitution to the text of a contract of a person with a 

company. To no less extent, the need for linguistic knowledge and skills for 

lawyers is manifested in the interpretation of texts, as a rule, combining special and 

national elements. The ability of lawyers to reflect on this kind of texts 

competently and linguistically is very essential for legal activities of various 

profiles. At present, however, the linguistic education of lawyers is limited to 

elective courses with a cultural and speech orientation and is not recognized as an 

urgent need, which gives rise to specific problems in their professional activities. 

Many conflict situations, which need to be legally resolved, happen due to the 

contradictory nature of the language itself and its speech functioning. These 

situations require complex analysis by specialists who can think both as linguists 

and as lawyers. These skills include the linguistic interpretation of the text of laws 

and other legal documents. Special problems become especially significant: 

linguistic manipulation in the field of influencing public consciousness (election 

technologies, psychological impact through language), legal aspects of translation, 

linguistic aspects of copyright. There are many special problems associated with 

both law and linguistics and require specialists who are competent in both areas for 

their solution: lawyers must have professional knowledge of which properties of a 

language affect its conflictual functioning, leading it to the field of law, for 

example, how to reveal ways of verbal manipulation of other people. 

Regarding philological subjects (in particular, the linguistic cycle), the 

implementation of the idea of combining linguistics and law can be realized in at 

least three directions. Firstly, when linguists come to law schools to deliver 

language courses. Secondly, when students from different faculties take different 

language courses at other universities: sociologists take courses in sociolinguistics, 

psychologists – in psycholinguistics, art critics – in the aesthetic analysis of 

language (literary texts), etc. (this is, apparently, the least represented case in the 

practice of higher learning). Finally, thirdly, philologists can also train such 

specialists in overlapping zones, who would be able to solve specific problems of 
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society that require skills with related professional content. Of course, such 

training is impossible without the involvement of specialists with a higher legal 

education. 

Thus, in relation to the area of intersection of linguistics and law, the idea of 

delivery an elective course “Philological support of professional communication. 

Legal linguistics” arises. 

 

IV. Формування мовної особистості в різних типах навчальних 

закладів 
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Підготовка магістрів-філологів в умовах сучасної освітньої парадигми 

вимагає якісного оновлення навчального процесу. З цією метою розроблено 

курс «Сучасна українська літературна мова: актуальні питання». Потреба 

означеної дисципліни мотивована необхідністю засвоєння нових знань на 

основі найновіших досягнень з різних розділів  сучасної української мови. 

Орієнтація на сучасні здобутки української мовознавчої думки аж ніяк не 

орієнтує на забуття основоположних, фундаментальних досягнень у 

вітчизняній науці. Тільки з опертям на класичні розвідки можна зробити 

якісно новий крок у майбутнє вітчизняної мовознавчої науки. Праці О. 

Потебні, І. Огієнка, І. Білодіда, О. Волоха, Б. Кулика, М. Жовтобрюха, Л. 

Булаховського, І. Кучеренка, Н. Тоцької, В. Ужченка, Г. Гуйванюк, С. 

Дорошенка  та ін. учених – фундаментальна база українського мовознавства.   
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Предметом вивчення  навчальної дисципліни  «Сучасна українська 

літературна мова: актуальні питання» є лексико-семантична, фонетична, 

граматична структура сучасної української мови (найновіші досягнення в 

означених галузях за останні 10-20 років). 

Мету викладання навчальної дисципліни «Сучасна українська мова: 

актуальні питання»  вбачаємо  в тому, щоб дати студентам узагальнені та 

поглиблені,  розгорнуті теоретичні відомості про систему сучасної 

української мови, її академічний курс,  навчити застосовувати отримані 

знання на практиці; сприяти формуванню у студентів систематизованих 

наукових знань про базові поняття й проблемні питання фонетики, лексики, 

фразеології, ономастики,  лексикографії, граматики (з урахуванням опорних 

знань та найновіших досягнень у означених галузях); ознайомити і з 

злободенними питаннями сучасної української мовознавчої науки 

(дискусійними і нерозв’язаними проблемами, здобутками в різних галузях 

вітчизняних лінгвістичних студій); спрямувати на пошук відповідей на 

нерозв’язані питання в українській мовознавчій науці; розширити науковий 

світогляд майбутнього фахівця-філолога. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

- теоретичні: розширити загальнолінгвістичну підготовку 

словесника,  поглиблено розглянути проблеми сучасної української 

літературної мови як галузі наукових знань;  

 -    ознайомити студентів із здобутками  сучасного вітчизняного 

мовознавства;  

- окреслити нерозв’язані питання в царині українських лінгвістичних 

студій;  

- спрямувати на пошук нових відомостей та фактів, теоретичних 

положень, постулатів тощо; 

- орієнтувати на оновлення, осучаснення, якісне поглиблення   

теоретичного матеріалу з питань українського мовознавства;   

- практичні: поглиблювати, удосконалювати  уміння й 
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навички  здійснювати різні види мовного розбору; 

- систематизувати нові знання, здобуті у процесі вивчення курсу; 

- аналізувати й застосовувати основні   теоретичні положення  у 

практичній діяльності; 

- фіксувати різнорівневі зміни в мові/мовленні; 

- кваліфіковано характеризувати лінгвістичні факти; 

- пропонувати власні шляхи розв’язання проблемних питань; 

- бачити шляхи і способи використання матеріалу курсу у практичній 

фаховій діяльності; 

- уміти адаптувати матеріал до шкільного курсу вивчення української 

мови. 

Унікальність навчальної дисципліни: Дисципліна  «Сучасна українська  

мова: актуальні питання» не дублює жодну з інших дисциплін і передбачає 

ознайомлення з новими, найсуттєвішими  напрямами та тенденціями в галузі 

вітчизняної лінгвістики. Раритетність дисципліни обґрунтовуємо конкретно 

визначеним та узагальненим характером пропонованого для вивчення 

матеріалу, що неможливо здійснити у процесі опанування інших 

дисциплін,  орієнтацією на поглиблену загальнофахову 

підготовку  магістрантів, можливість озброєння їх науково-методологічною 

теорією та практичними навичками з подальшим застосуванням здобутих 

знань і умінь у науково-дослідній діяльності.  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  будову української мови, стилістичну систему української 

літературної мови, основні механізми номінації, різнорівневі особливості 

сучасної української літературної мови; основні терміни і поняття курсу; 

досягнення в різних галузях українського мовознавства за останні 10-20 

років; проблемні (дискусійні і нерозв’язані) питання різних розділів 

української мовознавчої науки та найсучасніші шляхи їх розв’язання; 

актуальні методи сучасних лінгвістичних досліджень; актуальні напрями 
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сучасних україномовних студій; здобутки і перспективи сучасного 

українського мовознавства;  

вміти: використовувати отримані теоретичні знання під час аналізу 

мовного матеріалу; фіксувати  і кваліфіковано систематизувати та 

аналізувати мовні/мовленнєві факти, давати їм належну кваліфіковану 

оцінку;  працювати із словниками різних типів; виконувати фонетичний, 

морфологічний, словотвірний, морфемний, етимологічний, синтаксичний, 

лексико-семантичний та фразеологічний аналіз; використовувати слова як 

стилістеми; здійснювати стилістичний  аналіз мовних одиниць; пропонувати 

власні шляхи розв’язання дискусійних питань з галузі мовознавства; вміти 

використовувати матеріал на практиці, з навчальною метою. 

Методи навчання: абстрактно-дедуктивний, конкретно-індуктивний, 

проблемний, дослідницький, частково-пошуковий, інтерактивно-

комунікативний (презентації), навчально-ігрові технології. 

Пропонуємо відповідний інформаційний зміст навчальної 

дисципліни.  

Розділ 1. Актуальні питання  сучасної української   фонетики, 

лексикології, лексикографії  та фразеології 

Тема 1.1.   Вступ. Загальні питання розвитку сучасної української 

літературної мови.  

Українська мова в сучасній Україні: стан і перспективи розвитку.  Мовна 

ситуація та мовна політика в сучасній Україні. Сучасні тенденції до 

перегляду нормативних засад української літературної мови і явище пуризму. 

Феномен літературної мови. Диференційні ознаки літературної норми.  

Літературний стандарт у контексті мовної свідомості українців. Динамічна 

стабільність норми української мови як ознака її розвитку. Колоквіалізація, 

субстандартизація та вульгаризація як характерні явища сучасної української 

мови (з кінця 1980-х рр. ст.). Нова редакція Українського правопису (22 

травня 2019 року).  

Тема 1.2.   Нові явища у фонетиці сучасної української літературної 
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мови (кінець ХХ – початок ХХ1 ст.) 

Фактори, що спричинили зміни у фонетичній системі мови на сучасному 

етапі її розвитку. Сегментний рівень змін у фонетичній системі сучасної 

української літературної мови. Акцентуаційні зміни у фонетичній системі 

сучасної української літературної мови. Напрями дослідження у галузі 

сучасної української фонетики. 

Тема 1. 3. Стан  і напрями  розвитку сучасної української 

лексикології 

Поняття  лексикології. Лексикологічні науки. Проблеми української 

лексикології на сучасному етапі. Питання загальної лексикології української 

мови. Проблемні питання історичної лексикології української мови. Напрями 

дослідження в галузі  зіставної лексикології української мови. Проблеми 

описової лексикології української мови. Питання прикладної лексикології 

української мови на сучасному етапі. Динаміка лексичної норми. Вплив 

мовних та позамовних чинників на збагачення словникового складу сучасної 

української літературної мови. 

Тема 14. Актуальні питання  фразеології сучасної української мови 

Поняття фразеологізму і його трактування в різних наукових джерелах. 

Ознаки фразеологізмів. Проблема класифікації фразеологізмів. Досягнення в 

галузі вітчизняної фразеологічної  науки. Дослідження фразеології 

української мови на сучасному етапі: основні здобутки, напрями наукових 

студій.  Перспективи наукових пошуків  у галузі фразеології української 

мови.  

Тема 1.5. Сучасна українська лексикографiя як об’єкт лiнгвiстики 

Українська лексикографія як теорія і практика укладання словників.  

Етапи розвитку української лексикографії. Актуальні напрями у розвитку 

сучасного словникарства. Проблеми сучасної української комп’ютерної 

лексикографії. 

Здобутки і перспективи вітчизняної лексикографії. 

Розділ 2. Актуальні питання  граматики сучасної української мови 
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Тема 2.1. Словотвір сучасної української літературної мови: 

актуальні питання, тенденції розвитку  

Словотвірні процеси в українській мові у зв’язку з тенденціями динаміки 

літературної норми. Проблема статусу словотвірного рівня у мовній 

структурі. Основні теоретичні поняття словотвору. Словотвірна мотивація. 

Словотвірна похідність. Словотвірне правило. Словотвірний ланцюжок. 

Словотвірне гніздо. Словотвірне значення. Словотвірний тип. Спосіб 

словотвору Словотвірний аналіз слова. Розрізнення словотвірного і 

морфемного аналізу слова. Досягнення в галузі вітчизняного словотвору. 

Словотвірні словники. Науковий доробок українських учених в галузі 

дериватології.  Напрями дослідження словотвору на сучасному етапі. 

Динаміка словотвірної  норми. 

Тема 2.2. Актуальні питання морфології та синтаксису  сучасної 

української мови. 

Морфологічний рівень мови. Предмет морфології. Морфологічні 

одиниці. Сучасні підходи    до класифікації морфологічних категорій 

Розбудова термінопонять морфологічної системи української мови у період з 

кінця хх ст. – початку ххі ст. Поняття про частини мови в сучасному 

мовознавстві. Проблема лінгвістичного статусу часток. Проблема статусу 

вигуків в  українській мовознавчій науці. Актуальні питання дослідження в 

галузі морфології української мови на сучасному етапі.  Морфологічні 

процеси в українській мові у зв’язку з тенденціями динаміки літературної 

норми.  

Синтаксичний рівень мови.  Предмет синтаксису. Одиниці 

синтаксичного рівня мови. Основоположні напрями дослідження синтаксису. 

Сучасні теорії речення. Науковий доробок українських учених в галузі  

синтаксису. Дослідження  «малого» і «великого» синтаксису української 

мови на сучасному етапі: актуальні питання. Словосполучення як 

синтаксична одиниця. Теоретичні постулати класифікації речень. Граматична 

будова простого речення.  Підмет і присудок як головні члени речення. 
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Традицiйне і нове вчення про другоряднi члени речення. Семантико-

синтаксична структура простого речення. Основні різновиди семантико-

синтаксичної структури простого речення. Односкладні речення.  Статус 

неповних речень у системі синтаксичних одиниць. Квазі-речення. Поняття 

про синтаксичне ускладнення простого речення. Питання про речення з 

кількома присудками. Аспекти вивчення актуального членування речення. 

Порядок слів. Актуальні підходи до вивчення складного речення. Статус 

складних речень ускладненого типу. Текст: рівні, одиниці, категорії, функції, 

особливості зв’язку. Здобутки і перспективи в галузі вітчизняної 

синтаксичної науки. 

Тенденції до синтетизму в сучасній українській літературній мові (кінець 

хх – початок ххі ст. (граматичний рівень). Динаміка граматичної норми.  

Висновки 

Рідна мова як живий організм постійно перебуває у динаміці. У зв’язку з 

цим потребує повсякчасного вивчення. Знання і використання найновіших 

досягнень у галузі сучасної української мови – обов’язок фахівця-філолога. 

Навчити реагувати на зміни у мовленні/мові, належно їх кваліфікувати, 

оцінювати  – обов’язкова умова підготовки сучасного спеціаліста-

професіонала, що є потребою сьогодення. 
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ДІАЛЕКТОЛОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 

МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ФАХІВЦЯ-ФІЛОЛОГА  НА 

ЛІНГВОКРАЄЗНАВЧОМУ МАТЕРІАЛІ 

Беценко Т. П. 

Сумський  державний  педагогічний університет ім. А. С. Макаренка 

tpb2016@ukr.net 

Діалектологічна практика – різновид самостійної роботи студентів-

філологів, що вимагає особливої підготовки. У процесі  польових 

діалектологічних досліджень відбувається формування цілісної, всебічно 

розвиненої особистості майбутнього фахівця. Виконання діалектологічних 

завдань навчає самостійності, сприяє шліфуванню умінь і навичок творчо 

мислити, комунікувати, збирати, систематизувати і описувати мовний 

матеріал, на практиці реалізовувати методи наукових досліджень, формує 

лінгвістичний світогляд, сприяє розвиткові мовного чуття. З досвіду роботи 

можна сказати, що для якісної  підготовки майбутнього спеціаліста-

словесника слугуватимуть діалектологічні завдання, спрямовані на вивчення 

топонімічного матеріалу (з’ясування походження назви  поселення 

(ойконіма) та його мікротопонімів). 

Мета діалектологічної практики – навчити доцільно реалізовувати 

теоретичні знання на практиці; збирати мовний матеріал з  топоніміки, 

належно його упорядковувати,  систематизувати, класифікувати, описувати; 

користуватися спеціальною літературою для підготовки та успішного 

розв’язання завдань; кваліфіковано оформляти результати проведених 

пошуків; бачити перспективи лінгвістичних досліджень. 

 

Діалектологічні студії тим показові, що тісно пов’язані з 

лінгвокраєзнавчими і ширше – краєзнавчими дослідженнями. Виконання 

діалектологічних завдань у ході польових досліджень  детермінує 

формування  у філолога лінгвокраєзнавчого світогляду, лінгвокраєзнавчих 

знань, лінгвокраєзнавчого чуття та інших необхідних якостей, потрібних для  
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задоволення духовних потреб особистості, реалізації її творчо-

інтелектуального потенціалу, що в кінцевому результаті сприятиме 

розвиткові науково-дослідних студій з україністики. 

Особливу  вагу має діалектологічна практика у підготовці вчителя-

філолога – майбутнього носія і популяризатора мовно-літературних норм, що 

з пошаною та любов’ю схиляється перед правічними скарбами рідної мови.  

Для успішного проведення діалектологічної практики пропонуємо 

питальник.   

Питальник для збору топонімічного матеріалу поселення  

Вихідні відомості про населений пункт:  

- зазначити географічне розташування села, його віддаленість від 

районного центру, інших поселень;  

- місце населеного пункту на діалектологічній карті;  

- вказати, до якого наріччя та говору належить конкретна говірка, 

характерна для населеного пункту;  

- кількість жителів у населеному пункті; 

-  національний склад поселення. 

Питання, які пропонують інформаторам для відповіді   

1.Яка назва  населеного пункту?  

2.Чи існують у побуті, окрім офіційного, місцеве чи давнє найменування? 

Назвіть усі відомі найменування, в тому числі – й поетичні. 

3.Як називають село жителі сусідніх населених пунктів? 

4.Як іменують себе мешканці села (у формі множини)?  

5.Як називають поодинокого мешканця села – особу чоловічої та жіночої 

статі? 

6.Чи завжди використовували ці назви? Чи відомі інші, давніші 

найменування осіб за місцем проживання у цьому населеному пункті?  

7.Чи існують нині синонімічні відповідники для позначення мешканців 

села?  

8.Яке офіційне найменування мешканців села уживане сьогодні? 
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9.Як називають мешканців села люди із довколишньої місцевості? 

10.Який прикметник, утворений від  назви села,  використовують  його 

мешканці та люди із сусідніх населених пунктів (для позначення 

найменувань установ, закладів, місцевих органів самоврядування тощо) ? 

11.Що Вам відомо про походження поселення і його назви (з документів 

та розповідей старожилів, інформаторів)? 

12.Чи входять до складу поселення хутори, присілки? Які назви вони 

мають? Чим мотивовані ці найменування у кожному конкретному випадку? 

(Якщо можливо, встановіть  джерело виникнення топоніма). 

12.Чи поділяють село на частини і чи мають назви окремі частини 

поселення – т.з  кутки тощо?  Чому так іменують окремі частини села? 

13.Які назви мають вулиці? Встановіть офіційні і народні найменування  

вулиць. Поясніть  походження давніх назв цих об’єктів. 

14.Чи знаходяться поблизу поселення городища, вали, земляні укріплення 

і як їх іменують? 

15.Який рельєф місцевості навколо села? 

16.Як іменують близько розміщені до населеного пункту поля, угіддя, 

лани, сільськогосподарські ділянки ? 

17. Як називають сіножаті (сінокоси)? Чому виникли такі найменування?  

18.Як іменують місця випасання худоби, стійбища тварин? Подайте 

пояснення. 

19.Чи є інші господарські земельні угіддя на території села? Які їх назви? 

Як мотивуєте шляхи виникнення найменувань? 

20.Як іменують близько розміщені ліси (листяні ліси; змішані ліси; хвойні 

ліси; листяний ліс, у якому переважає дуб; дубовий ліс; великий густий, 

дрімучий ліс; предковічний ліс; приміський ліс; низину, порослу лісом; інші  

насадження дерев (рощі, посадки, гаї і под.)? Як називають частини цих 

топооб’єктів, галявини, місця відпочинку? Чому вони мають такі 

найменування? 

21.Як іменують близько розміщені сади? Чому вони так названі? 
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22. Як називають культурні насадження - парки (лісопарки, сквери, алеї)? 

Чим мотивоване виникнення цих найменувань?  

Які ще насадження існують у населеному пункті або поблизу (пам’ятки 

природи, заповідники, заказники  тощо) ? Які мають назви? Чим мотивоване 

виникнення найменувань?  

23.Як називають рівнини (рівнинну місцевість)? Поясніть, чому так 

іменують? 

24.Як іменують нерівнинну місцевість? 

25. Як називають підвищення, узвишшя, вершини, гори, перевали, 

пагорби, горби, дюни, вали,  гребені, схили, найвищі географічні 

топооб’єкти? Поясніть можливі шляхи виникнення назв. 

26.Як називають хребти, їх окремі частини?  

27.Як іменують скелі?  Чому вони так названі? 

28.Як називають печери? Чому вони так названі? 

29.Які назви мають місцеві яри  (яруMги, крутояMри, щілиMни, байраMки,  

виMярки, переяMрки, приMярки, лощини, борозни,  вимоїни, балки, виMбалки, 

видолинки тощо)? Чому вони так названі? 

30.Як називають впадини (западини),  паді (падь), заглиблення 

(заглиMбини , жолоби),  ями, виїмки, котловини, улоMгоMвини ? Чому виникли 

такі найменування? 

31. Як називають низинну місцевість у селі?  

32.Які найменування мають  долини? Чому вони так названі? 

33.Які найменування мають луги, луMки (невеличка лука при садибі, в лісі; 

лука по берегах річок, озер; заплавні луки)?   Чому вони так названі? 

34.Чи є в поселенні, поблизу нього урочища (ділянка, яка виділяється 

серед навколишньої місцевості природними ознаками (ліс серед поля, луг, 

болото серед лісу і т. ін.)? Як іменують урочища? Чому вони мають такі  

назви? 

35.Які найменування мають місцеві річки? Чому вони так названі? 

36. Які іменують заплави річок, затоки, рукави, притоMки (допливи), 
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стариці, річкові пороги, річкові долини, лимани? Чому їх так називають? 

37.Як іменують місця купання на річці, найбільш глибокі місця, звивини, 

коси, мілководдя тощо? Мотивуйте виникнення найменувань. 

38.Як іменують місця, де вудять рибалки? Аргументуйте підстави 

виникнення назв. 

39.Як називають пристані (причали), бухти? Чому?  

40.Як називають струмки, потічки, джерела? Чим мотивоване виникнення 

найменувань?  

41. Як іменують криниці, колодязі (джерела, з яких п’ють воду)? Чому 

вони так названі? Чи є в поселенні святі джерела? Які назви мають? Які 

легенди з ними пов’язані? 

42.Які назви мають місцеві ставки? Як іменують місця купання на 

ставках, найбільш глибокі місця, мілководдя, острови тощо? Чому? 

43.Як іменують озера? Як називають місця купання на озерах, найбільш 

глибокі місця, мілководдя, острови тощо? Чому? 

44.Як іменують штучно викопані водойми -  моря, канали? Чому? 

45.Які назви мають болота? Чому вони так названі? 

46.Як іменують острови?  Чому вони отримали  такі  назви? 

47.Чи є поклади корисних копалин поблизу поселення? Як називають ці 

місця? Чому?  

 48. Чи є в поселенні промисли?  Як їх іменують?  

49. Чи є в поселенні або поблизу пустирі (пуMстки, пустирища тощо)? Які 

назви вони мають? Чому?  

50. Які назви шляхів, сполучень між населеними пунктами, місцевих 

доріг?   

51. Чи є у поселенні нові найменування? Що вони відображають? Чи 

вдалі вони? 

 

 Збирання та кваліфікована обробка діалектологічного матеріалу з 

топонімічної галузі слугуватиме виробленню у студентів-філологів навичок 
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здійснення науково-дослідних студій.  

 На наш погляд, діалектологічна практика повинна стати надійним 

підґрунтям для    розвитку лінгвокраєзнавчих  здібностей  у молоді, 

показником їхньої освіченості, обізнаності з проблем мови, географії, 

культури, історії рідного краю.  Любов до Батьківщини формується на основі 

шанобливого ставлення до пам’яток мови, якими є топонімічні одиниці.  
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Хмельницького 

Період модернізму в англійській літературі займав роки з початку ХХ 

століття до приблизно 1965 року. Загалом період ознаменувався раптовими 

та несподіваними розривами з традиційними способами світогляду та 

взаємодії зі світом.  Експериментування та індивідуалізм стали чеснотами, 

які раніше  часто ігнорували.  Модернізм був ініційованим, розвинувся через 

низку культурних потрясінь.  Першим із цих великих потрясінь стала Велика 

війна, яка спустошила Європу з 1914 по 1918 рік, відома зараз як Перша 

світова війна.  Тоді на цю "Війну, яка припинила всі війни" дивилися з таким 

жахом, що багато людей просто не могли собі уявити, до чого поринає світ.  

Перші натяки на той конкретний спосіб мислення, який називається 

модернізмом, сягають ще в дев’ятнадцяте століття.   

Дійсно, центральним завданням модернізму є внутрішнє «Я» та 

свідомість.  На відміну від романтичного світогляду, модерніст досить мало 

піклується про Природу, Буття чи всеохоплюючі структури історії.  Замість 

прогресу та зростання модерністська інтелігенція бачить занепад та 

зростаюче відчуження особистості. Механізм сучасного суспільства 

сприймається як знеособлений, капіталістичний та антагоністичний 

художньому імпульсу.  Війна, безсумнівно, мала великий вплив на такі 
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способи наближення до світу.  Дві світові війни протягом покоління 

фактично вразили всю західну цивілізацію. 

У своєму генезі Модерністський період в англійській літературі був 

насамперед реакцією проти вікторіанської культури та естетики, що 

панували протягом більшої частини XIX століття.  Дійсно, розрив з 

традиціями є однією з основних констант модерністської позиції.  

Інтелектуали та художники на рубежі ХХ століття вважали, що спосіб 

попереднього покоління відображати це – культурний глухий кут.  

Стабільність і спокій вікторіанської цивілізації стрімко ставали минулим [ 1, 

c. 233 ].   

У світі мистецтва, загалом кажучи, модернізм став початком розрізнення  

"високого" та "низького" мистецтва.  Освітні реформи вікторіанської епохи 

призвели до швидкого зростання рівня грамотності, а отже, і до більшого 

попиту на літературу.  Популярна преса швидко розвинулася для 

забезпечення цього попиту.  Витончені літератори дивились на цю нову 

популярну літературу з презирством.  Письменники, які відмовлялись 

поклонитися популярним смакам, опинились у стані відчуження від 

основних потоків суспільства.  Певною мірою це відчуження ввійшло до 

стереотипу осторонь художника, не даючи комерційного значення для ринку.  

Варто згадати, що це відчуження спрацювало в обох напрямках, оскільки 

читацька публіка загалом відвернулася від багатьох «елітарних» художників.  

Академічний світ став сховищем для незадоволених художників.  І все-таки 

найефективніші поети та прозаїки встигли зробити глибокі заяви, які були 

поглинені всім суспільством, а не лише найближчими колами письменника.  

У пізніші роки модернізму форма популізму повернулася до літературного 

русла, оскільки регіоналізм та політика ідентичності мали суттєвий вплив на 

мету та напрямок мистецьких починань [ 2, c. 65 ]. 

Двадцяте століття стало початком нової парадигми.  Класова відмінність 

залишається, мабуть, найважчим мостом для подолання з точки зору 

формування справді справедливого суспільства.    Справа в тому, що у міру 
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просування ХХ століття все більша кількість літературних голосів перемогла 

у боротьбі за те, щоб їх почули.   

В американській літературі група письменників і мислителів, відома як 

«Загублене покоління», стала синонімом модернізму.  Після Першої світової 

війни кілька американських художників вирішили жити за кордоном, 

переслідуючи свої творчі імпульси.  До них належали інтелектуал Гертруда 

Штейн, прозаїки Ернест Хемінгуей та Ф. Скотт Фіцджеральд.  Художники 

«Загубленого покоління» намагалися знайти якийсь сенс у світі на хвилі 

хаосу.  Як і у більшій частині модерністської літератури, це було досягнуто 

шляхом звернення уваги до розуму та спроб записати роботу свідомості.  Для 

Хемінгуея це означало відмову від усіх декоративних мов.  Його романи 

славляться надзвичайно вільними, простими реченнями та емоціями, які 

розігруються прямо на поверхні речей.  Однак у цій прямоті є іронія, 

оскільки його герої часто мають приховані програми, іноді приховані навіть 

від них самих.  «Загублене покоління», як і інші «високі модерністи», 

відмовилося від думки, що все справді можна пізнати.  Вся істина стала 

відносною, умовною.  Війна продемонструвала, що жоден провідний дух не 

керує подіями у світі, і що абсолютне знищення контролюється лише 

найдрібнішими полями [ 1, c. 45 ].  

Роман аж ніяк не був захищений від самосвідомих, відбиваючих імпульсів 

нового століття.  Модернізм ввів у роман новий тип оповіді, який би 

принципово змінив всю суть написання роману.  «Ненадійний» оповідач 

витіснив всезнаючого, надійного оповідача попередніх століть, і читачі 

змушені були поставити під сумнів навіть найосновніші припущення про те, 

як повинен діяти роман.  «Улісс» Джеймса Джойса – яскравий приклад 

роману, події якого насправді є подіями розуму, мета якого – якомога краще 

відтворити дивні шляхи людської свідомості.  Зовсім нова перспектива 

з’явилася під назвою “потік свідомості”.  Замість того, щоб зазирнути у світ, 

великі романісти початку ХХ століття досліджували внутрішній простір 

людського розуму.  У той же час психоаналітичні теорії Зигмунда Фрейда 
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стали загальновизнаними. Таким чином, ці дві сили працювали разом, щоб 

змінити основне розуміння людьми того, що становить істину та реальність. 
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РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Мудрик О. В. 

Національна академія Національної гвардії України 

mudrik.elena@gmail.com 

Харків, Україна 

Головною умовою навчального процесу у загальноосвітньому 

навчальному закладі є його особистісна зорієнтованість, спрямована на те, 

щоб кожний студент став повноцінним, самодостатнім, творчим суб´єктом 

діяльності, пізнання і спілкування. 

Загальноприйнятою є думка про те, що у процесі вивчення іноземної 

мови формується мовна особистість, яку Ю. Караулов визначив як вторинну 

мовну особистість [2]. Компонентами формування мовної особистості є 

вироблення компетенцій: лінгвістичної (теоретичні знання про мову); мовної 

(практичне оволодіння мовою); комунікативної (використання мови 

відповідно до ситуації спілкування, навички правильної мовної поведінки); 

культурологічної (входження в культуру мови, що вивчається, подолання 

культурного бар'єру у спілкуванні). Людина у своєму мовному розвитку 

поступово переходить від більш низького рівня мовної особистості до 

вищого. Так, наприклад, у світлі концепції Ю. Караулова, мовна особистість 

має трирівневу структуру:  

– вербально-семантичний рівень;  
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– лінгво-когнітивний (тезаурусний);  

– мотиваційний (прагматичний). 

Навчання читанню здійснюється за допомогою спеціально складених 

підручників та методом цілого слова (фрази). За допомогою даного методу 

використовуються аудіо-супровід, візуалізація і рух, що істотно спрощує 

розуміння окремих слів і тексту в цілому. При навчанні аудіюванню та 

читанню відбувається сприйняття інформації різними органами чуттів 

одночасно та навчання говорінню і письму припускає передачу інформації 

через різні канали сприйняття одночасно. Тобто схема буде така: «бачу – 

роблю – говорю (пишу)».  

Навчання іноземній мові закладає основи іншомовної мовленнєвої 

діяльності, сприяє розширенню кругозору, вихованню моральних якостей 

особистості, дозволяє поглибити знання своєї майбутньої професії. Виховні 

та розвиваючі резерви іноземної мови викладач може повністю розкрити 

використовуючи діяльнісний підхід на своїх заняттях. Студент перестає бути 

об’єктом навчання, а стає суб’єктом учбової діяльності. Учбові завдання 

повинні формуватися таким чином, щоб моделювати різні сторони 

людського життя і являти собою певний етап підготовки до майбутньої 

професійної діяльності. 

Усі сучасні методи спрямовані на розвиток чотирьох видів мовленнєвої 

діяльності у комплексі: говоріння, читання, аудіювання й письма. Читання й 

аудіювання є базою для говоріння й письма. Наслідком успішного 

досягнення виховних цілей у процесі навчання іноземної мови має бути 

накопичення студентами таких якостей, як: повага до інших народів, їх 

культурних, історичних і духовних цінностей і традицій; загальна культура 

міжособистісного спілкування; об’єктивне сприймання і оцінка життя у всіх 

його проявах під кутом зору естетичних цінностей; етична культура, 

відповідальність за всі свої думки, вчинки; здатність об’єктивно оцінювати 

власну діяльність, зокрема результати спілкування, засобом самоконтролю, 

тактовного подолання екстралінгвістичних труднощів, які з’являються в 
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процесі мовного акту; свідоме ставлення до оволодіння іноземною мовою як 

засобом міжкультурного спілкування; прагнення до самоосвіти і 

самовдосконалення, зокрема за допомогою іноземної мови; соціокультурна 

компетенція, яка виявляється в прагненні й умінні вступати в комунікацію з 

іншими людьми. 

Сучасне заняття іноземної мови характеризується різноманітними 

формами рольового спілкування, широким використанням прийомів дискусу 

у вигляді обговорення проблем. У процесі дискутування складаються умови 

для розвитку міжособистісної взаємодії студентів, розвиваються уміння 

вислухати свого опонента, викласти своє бачення проблеми, з’ясувати та 

прокоментувати спірні питання. Викладач використовує на своєму занятті 

вправи соціально-психологічного тренінгу, які сприяють сумісній діяльності, 

засвоєнню правил етикету, виховують повагу до співрозмовника. Вивчення 

іноземної мови допомагає студентам осмислити загальнолюдські цінності. На 

заняттях у студентів формується уявлення про актуальні проблеми 

соціального, політичного та економічного життя сучасного світу. Питання 

сучасної моралі також обговорюються на заняттях іноземної мови. Розвитку 

особистості студента сприяє і лінгвокраєзнавчий аспект, який займає значне 

місце у викладанні іноземної мови у закладах вищої освіти. Він вагомо 

підвищує виховний і освітній потенціал навчальної дисципліни, сприяє 

формуванню мотивації студентів. Результати різних досліджень довели, що 

одним із важливих стимулів вивчення іноземної мови є прагнення розширити 

свій світогляд, бажання познайомитися з життям країни, мова якої 

вивчається, з її географією, історією, економікою, побутом. У практичному 

плані, лінгвокраєзнавчий аспект є спрямованим на реалізацію кінцевої цілі 

навчання, а саме, навчання спілкуванню. Але підготувати студентів до 

іншомовного спілкування, сформувати їхню комунікативну компетенцію без 

знання норм адекватної мовленнєвої поведінки, без знання історії та 

культури країни неможливо. Це визначає важливість і актуальність 
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лінгвокраєзнавчого аспекту у навчанні іноземній мові у вищих навчальних 

закладах. 

Вивчення іноземної мови пов’язане з накопиченням різноманітної 

інформації. Студенти широко користуються різними джерелами отримання 

знань – підручниками, учбовими посібниками, словниками, науковою 

періодичною літературою, Internet-ресурсом – і таким чином підвищують 

культуру розумової праці. Важливим показником такої культури є підготовка 

та презентація рефератів за темами своєї майбутньої професійної діяльності. 

У процесі його підготовки студенти використовують різні заходи підбору 

матеріалу, накопичення необхідної інформації з даної теми, складання плану 

викладення цієї інформації, застосування ілюстрованого матеріалу, 

складання записів у вигляді скороченого конспекту. Така самостійна робота з 

підготовки реферату з використанням комп’ютерної програми Power Point 

підвищує культуру розумової праці студента. 

Отже, іноземна мова несе з собою іншомовну культуру, і вивчення мови є 

вивченням іншомовної культури, під якою розуміємо всі ті матеріальні і 

духовні цінності, що створені і продовжують будуватися суспільством, і що 

може бути передане студенту в навчальному і виховному аспектах при 

оволодінні іноземною мовою. 

Розвиток особистості студента у процесі вивчення іноземної мови 

залежить від ряду умов, серед яких визначальне значення має особистість 

самого викладача, який є організатором учбового процесу. Ефективність 

розвиваючого навчання також залежить і від методичної організації 

навчально-виховної роботи. Усе вищезазначене переконує нас у тому, що 

іноземна мова як дисципліна, яка викладається у закладі вищої освіти, може 

бути діючим фактором всебічного розвитку особистості студентів.  
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V. Міжкультурна комунікація в сучасному мовному світі 

 

ПІДГОТОВКА ДО ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ 

ТЕКСТУ ЯК РІЗНОВИДУ РОБОТИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ : ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

Беценко Т. П. 

Сумський  державний  педагогічний університет ім. А. С. Макаренка 

tpb2016@ukr.net 

Суми, Україна 

Лінгвокультурологія - галузь мовознавчої науки, що вивчає вияви 

культури народу в його мові та мовленнєвій діяльності,  способи, засоби  і 

форми, якими "мова зберігає в лінгвокультуремах елементи культури й 

передає їх через тексти в суспільну мовну практику" [ 4, с.61]. 

      Лінгвокультурологічний аналіз розглядаємо як необхідний вид 

діяльності у процесі вивчення іноземної мови. Вважаємо, 

лінгвокультурологічний аналіз художнього тексту ґрунтується на  виявленні 

різнорівневих мовних одиниць, що безпосередньо вказують на 

народномовне, лінгвоетнічне, країнознавче  середовище / джерело, слугують   

засобами позначення етнічної дійсності,   мають чітко виражене  національне 

забарвлення, орієнтують на   етноідентифікацію відтворюваних реалій,  

слугують маркерами  національної  картини світу; у встановленні   

культурної (народознавчої) семантики  різнорівневих  лінгвоодиниць та їх 

співвіднесеності з певним етносом; у з’ясуванні      народознавчого характеру 

повідомлюваної  в тексті інформації; у пошуку та описові особливостей 

реалізації в тексті  ментальності  мовця / автора. [ 2]. 
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 Щоб успішно виконати цілісний лінгвокультурологічний аналіз 

художнього тексту треба ретельно, ціліспрямовано підготуватися до цього 

виду діяльності. 

Вправи, завдання,  орієнтовані на підготовку до  

лінгвокультурологічного аналізу тексту. 

З метою підготовки, набуття відповідного досвіду і надалі - успішного 

виконання лінгвокультурологічного аналізу рекомендуємо практикувати 

використання в навчальному процесі деяких видів вправ. Якщо є можливість, 

радимо порівнювати переклад тексту з оригіналом. 

Завдання 1. 

Випишіть з тексту слова-етнографізми. З’ясуйте їх семантику, 

конотативні відтінки. 

Завдання 2 

Випишіть з тексту фольклорні знаки-символи, визначте їх культурні семи, 

культурну конотацію. 

Завдання 3 

Охарактеризуйте способи мовної репрезентації національної картини 

світу у тексті. 

Завдання 4 

 Визначте, які факти і на яку національну картину світу вказують в 

художньому тексті. 

Завдання 5 

З художніх текстів письменників різних народів світу випишіть 

фрагменти, які включають факти національної дійсності. Прокоментуйте їх. 

Завдання 6 

Підберіть фрагменти народних казок - українських, російських, 

білоруських, польських, англійських і ін. Спробуйте з'ясувати, як в казках 

відображені факти національної культури, національна картина світу. 

Завдання 7 

Доберіть  текст зарубіжного письменника (оригінал і переклад). 
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Порівняйте їх на різних мовних рівнях.  Знайдіть самобутні слова, вирази,  

притаманні  певній  культурі; встановіть характерні способи побудови 

висловлення та ін. мовні ознаки. Зробіть висновки. 

Висновки 

 Лінгвокультурологічний аналіз – шлях до пізнання іншої дійсності з 

допомогою слова, мови. Успіх у виконанні цього виду діяльності залежить 

від попередньої клопіткої підготовки.  
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Харківський національний педагогічний 

університет ім. Г. С. Сковороди 
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Після того, як Китай і Україна офіційно встановили дипломатичні 

відносини в 1992 році, Україна постала перед китайцями як незалежна країна 

з потужним науково-дослідним потенціалом, багатими ресурсами і 

прекрасною природою. Поступово в Китаї почала виникати необхідність 

вивчення української мови з метою підготовки кваліфікованих викладачів і 
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перекладачів. 

Мета цієї статті – представити сучасний стан, проблеми та перспективи 

викладання української мови як іноземної в університетах Китайської 

Народної Республіки. 

У 90-х роках ХХ століття Уханський державний університет направив 

своїх викладачів до Львівського національного університету імені Івана 

Франка для вивчення української мови, але в ті роки в Уханському 

університеті так і не відкрили спеціальність «українська мова». У 2003 році 

Пекінський університет іноземних мов першим відкриває спеціальність 

«українська мова та література». У 2007 році ця ж спеціальність була 

відкрита в Шанхайському університеті іноземних мов, де офіційно почали 

набирати студентів з 2008 року. 

Із запуском урядом КНР проєкту «Один пояс, один шлях», суть якого 

полягає в пошуку, формуванні та просуванні нової моделі міжнародного 

співробітництва, Україна як одна з перших європейських країн, що 

приєдналися до цієї ініціативи, зіграла важливу роль у реалізації цього 

проєкту. З метою підтримки та розвитку стратегії «Один пояс, один шлях» і 

підготовки фахівців у галузі української мови, знайомих з міжнародним 

законодавством і здатних брати участь у міжнародних заходах, у 2017 і 2020 

роках Міністерство освіти Китаю схвалило заявку про відкриття 

спеціальності «українська мова та література» в Сіанському, Тяньцзінському 

і Сичуанському університетах іноземних мов, а також влаштовує центри 

досліджень України в Пекінському, Тяньцзінському і Далянському 

університетах іноземних мов. 

Нині в різних закладах вищої освіти Китаю набір студентів на 

спеціальність «українська мова та література» здійснюється в основному за 

планом мультимовної освіти, тобто студенти вивчають дві мови, наприклад, 

українську і російську або українську й англійську. 

Щоб забезпечити професійну зайнятість своїх випускників, багато 

університетів реформують модель навчання української мови, додаючи її до 
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основної спеціальності. Наприклад, міжнародна торгівля, журналістика, 

економіка та українська мова. 

Більшість університетів на спеціальність «українська мова» беруть 

студентів з базовим знанням російської мови або ж додають українську мову 

на другому році навчання, щоб студенти вивчали дві мови паралельно. У 

деяких вишах українська мова вивчається з нульового рівня. 

Для поліпшення якості викладання української мови кожен університет 

запрошує викладачів і вчених з України для співпраці з китайськими 

колегами. Через брак викладачів високого рівня з української мови в Китаї 

українські фахівці значною мірою взяли на себе викладання відповідних 

дисциплін на старших курсах.  

За свою нетривалу історію викладання української мови в Китаї не було 

безпроблемним: воно розвивалося, зазнавало занепаду й оновлення. Так, 

наприклад, у 2007 році після випуску першої групи студентів-україністів 

Пекінський університет іноземних мов припинив набір студентів на 

спеціальність «Українська мова та література». Основна причина полягала в 

тому, що випускникам було важко знайти роботу, де потрібне знання 

української мови,  а тому всі студенти обирали російську мову, орієнтуючись 

на працевлаштування або вступаючи до магістратури. З 2007 року по 2016 

рік через нестабільну політичну ситуацію в Україні університети Китаю 

припинили набір студентів на спеціальність «українська мова». 

2016 рік можна назвати роком розквіту в китайських університетах менш 

уживаних мов. Різні виші прагнуть відкривати спеціальності з таких мов. 

Міністерство освіти Китаю схвалило створення спеціальності «українська 

мова та література» в Сіанському, Тяньцзінському і Сичуанському 

університетах іноземних мов і в Хейлунцзянскому університеті. Нині уряд 

Китаю активно заохочує викладання іноземних мов в університетах, 

особливо не надто затребуваних мов, зокрема й української. Щорічно 

студентам надаються державні стипендії для вступу на навчання та 

підвищення кваліфікації в українських вузах. У протоколі Китайсько-
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українського підкомітету зі співробітництва в галузі освіти чітко вказано, що 

уряд Китаю підтримує створення центрів досліджень України, курси та 

спеціальності, пов'язані з вивченням української мови в китайських 

університетах. 

Однак досі професійне навчання української мови в Китаї залишається 

тільки на рівні бакалаврату. Магістратури та аспірантури з української мови 

немає. Китайські університети не отримали належної підтримки з боку уряду 

та університетів України у вигляді навчальних матеріалів і посібників з 

вивчення української мови як іноземної. 

Усе сказане дозволяє висновувати, що викладання української мови в 

Китаї тільки починається, воно потребує постійної підтримки, вдосконалення 

і розширення з погляду створення програм, стандартів, сучасних навчальних 

посібників, а також розвитку методики викладання та інноваційних 

технологій. 

Підбиваючи підсумки сказаного, окреслимо деякі проблеми і перспективи 

викладання української мови в китайських університетах, які не можна 

ігнорувати. 

1. У навчальних планах університетів години, відведені на вивчення 

загальнонаукових дисциплін, зумовили значне скорочення кількості годин на 

викладання мов, що, як наслідок, ускладнює досягнення мети професійного 

навчання та знижує якість мовної підготовки студентів. 

2. Система підготовки за двомовною або подвійною спеціальністю, як, 

наприклад, «російська + українська» і «українська + основна спеціальність», 

потребує істотного коригування, оскільки наявні навчальні програми не 

задовольняють необхідного рівня кваліфікації. 

3. Наявна незбалансованість між інвестиціями в навчання і в наукові 

дослідження викликає серйозну нестачу інвестицій у навчання. 

4. Підручників з української мови як іноземної критично бракує, а 

створення і публікація нових навчальних матеріалів не відповідають 

зростаючим потребам. 
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5. З погляду сучасної методики викладання помітна суперечність між 

упровадженням інноваційних електронних технологій і можливостями 

традиційних методів навчання мови, що не дозволяє знайти золоту середину 

в їхньому об’єднанні для підвищення якості навчання мов взагалі, і 

української мови зокрема. 

Україна – незалежна європейська держава з потужним виробничим 

науково-технічним потенціалом, тому викладання української мови в Китаї 

має значні перспективи розвитку і може бути цікавим не тільки філологам, а 

й студентам інших спеціальностей. Звичайно, без допомоги українських 

учених і викладачів важко досягти якихось успіхів у цій галузі. Активне 

залучення до співпраці в цьому напрямку українських університетів та 

українських учених сприятиме зміцненню наукових контактів і розширенню 

міжнародного співробітництва між обома країнами. 
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Сленг не перестає цікавити широке коло дослідників. Постійно 

змінюючись, він продовжує слугувати джерелом поповнення розмовної мови 

та своєрідним маркером належності до певної соціальної групи. Сленг 
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притаманній не тільки розмовній мові, а й мові художніх творів, де він слугує 

насамперед потужнім інструментом характеристики персонажів, роблячи їх 

мову відмінною від інших. Для перекладачів художньої літератури сленг – це 

один з багаточисленних викликів їх професійній майстерності, адже кожен з 

випадків потребує творчого підходу, нестандартного рішення, часто 

тривалого пошуку влучного відповідника. Щодо перекладознавчих студій, 

сленг становить інтерес з точки зору особливостей відтворення його форм та 

функцій засобами цільової мови.  

Твір Е. Берджесса «Механічний апельсин» рясніє розмаїттям 

репрезентацій молодіжного сленгу, під яким ми розуміємо «соціолект, що 

складається із стилістично занижених, ненормативних, функціонально 

обмежених слів чи виразів, що мають емоційно-експерсивне навантаження і 

використовуються молоддю у повсякденному спілкуванні» [2, с. 19]. 

Відтворення сленгу цільовою мовою чинить певні труднощі, адже 

перекладач має зберегти функціональне навантаження твору оригіналу. 

Сленг роману Е. Берджесса, що має назву «надсат» базується переважно на 

одиницях російської мови, з якою автор ознайомився під час свого візиту до 

Ленінграду. Сама назва «надсат» є адаптованим до англійської мови 

закінченням числівників від одинадцяти до дев’ятнадцяти – «-надцать». Для 

англомовної аудиторії надсат виглядає як дещо незвичне, потаємне, дещо 

іронічне, що вигідно відрізняє її носіїв від решти підлітків.  

В українському перекладі, що виконав Олександр Буценко, бачимо ряд 

перекладацьких способів, використаних задля відтворення таємничого 

молодіжного сленгу. Насамперед, це транскодування:  

“So down I ittied, slow and gentle, admiring in the stairwell grahzny pictures 

of old time…” [3, с. 41]. 

“ Повільно, обережно я став спускатися вниз, захоплено роздивляючись 

на сходах ґрязниє полотна давніх часів…”  [1, с. 61]. 

Одиниця  ґрязниє є прикладом транскрибування, тобто графічного 

відтворення звукової форми оригіналу grahzny.  
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Нижче наведемо приклад функціональної заміни:  

“Which was true, there being this law for everybody not a child nor with child 

nor ill to go out rabbiting.” [3, с. 21]. 

“ І справді, був такий закон, який приписував усім, крім дітей, весь час 

вкаливать, хай навіть ти хворий чи в тебе хвора дитина.”  [1, с. 37]. 

Перекладач розтлумачує авторську одиницю rabbiting як російську 

стилістично нейтральну лексему работать, але у перекладі замінює на 

розмовне вкаливать, що більш відповідає негативному емоційному 

забарвленню всього висловлення. У багатьох випадках перекладач відтворює 

авторські сленгові одиниці російськомовним відповідниками. З одного боку, 

таке рішення відповідає формальному критерію відтворення одиниць 

оригіналу. Але з іншого боку, бачимо деяку невідповідність 

функціональному критерію: використання в мові дещо видозмінених 

російськомовних лексем, незвичних та привабливих для англомовних 

читачів, для україномовних читачів свідчить радше про недостатній рівень 

освіти її носіїв.  
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  Основним засобом здійснення спілкування є вербальна мова, за 

допомогою якої впорядковується світогляд будь-якого народу, тому в 

процесі вирішення комунікативних задач мова також передає суб’єктам 

спілкування інформацію про свою етнічну культуру. При вивченні мови 

вже на початковому етапі іноземний студент отримує перші уявлення про 

культурні та духовні цінності нашого народу. 

   Результати аналізу психолого-педагогічних праць свідчать про велику 

кількість наукових досліджень, присвячених питанням теорії та практики 

формування компетентності на основі компетентнісного підходу (Н. Бібік, 

Р. Гришкова, Д. Демченко, О. Зеленська, В. Кузьменко, О. Кулікова, 

О. Малькова, Л. Маслак, О. Овчарук, Л. Першина, А. Хуторськой, 

М. Черкесова, Д. Чернілевський та ін.). Проблемі вивчення особливостей 

навчання та виховання студентів, зокрема іноземних, присвячено праці 

О. Акімової,М. Іванової, С. Клаучек, О. Коберника, О. Коротун, І. Кушнір, 

Л. Москальової, Л. Рибаченко, Я. Цехмістера та ін. [5, 20с.] 

 З перших днів перебування іноземного студента в чужій країні робота 

з ним повинна будуватися з урахуванням того, що для іноземного 

студента викладачі – це не лише перші представники нової країни, але й 

люди, від яких багато в чому залежить швидкість соціальної та 

академічної адаптації студента. А це в свою чергу неможливо без 

сформованих навиків спілкування. Таким чином, задача формування в 

іноземних студентів навиків спілкування є однією з основних задач, котрі 

стоять перед викладачами . 
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      Уроки мови розвивають пізнавальну активність студентів, 

сприяють швидшому засвоєнню ними нового для них культурно-мовного 

середовища, розвитку їхньої мовної діяльності в соціально-культурній 

сфері, формуванню лінгвокультурознавчої компетенції. В цей період 

перед викладачами постає проблема місця, змісту та форм презентації 

культурознавчого, в тому числі й краєзнавчого, матеріалу в рамках нав В 

умовах українського вищого навчального закладу іноземні студенти 

постають перед необхідністю вступати в комунікацію зі студентами з 

різних країн, котрі, з одного боку, намагаються зберегти свою етнічну 

ідентичність, з іншого – намагаються адаптуватися до української 

дійсності. Таким чином, для іноземних студентів міжнаціональне 

спілкування являє собою залучення до чужої культури при збереженні 

національних культур. При цьому особлива, інтегрована роль належить 

мові, яка виступає як засіб взаємодії суб’єктів діалогу. 

   Сутність проблеми навчання україномовної комунікації  студентів- 

іноземців медичного університету полягає в професійному володінні всіма 

формами та методами ведення сучасного уроку з української мови. 

Формування інтересу студента-іноземця до вивчення мови здійснюється 

за допомогою стимулювання пізнавальної діяльності, що включає в себе 

добір цікавого матеріалу, зв’язок із життям, літературні КВК та брейн-

ринги; емоційне стимулювання пізнавальної активності- це і  активізація 

відтворюючої уяви, і забезпечення безпосереднього сприймання 

матеріалу; прийомів активізації інтелектуальної сфери (прийоми 

порівняння, зіставлення, повторення, систематизації та узагальнення 

вивченого). Активізація пізнавальної діяльності на уроках мови є досить 

актуальною. Як бачимо, в арсеналі кожного викладача є ціла система 

методів і прийомів викладання предмета. [1, с.70]. 

Перед викладачем мови стоїть задача дати іноземним студентам не 

лише лінгвістичні, але й екстралінгвістичні знання, навчити культурі 

міжнаціонального спілкування  як з українцями, так і з представниками 
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інших народів. 

      Це завдання на заняттях виконує лінгвокраїнознавство – 

особливий науковий напрямок, котрий поєднує в собі, з одного боку, 

елементи лінгвістичних знань, тобто вивчення семантики мовних 

одиниць, з іншого – елементи країнознавства, тобто вивчення реалій 

країни, мова якої вивчається.чального процесу, а також питання про 

дозування цього матеріалу. Саме  лінгвокраєзнавча спрямованість 

навчального процесу передбачає засвоєння студентами-іноземцями істотних 

елементів української культури, їх ознойомлення з соціально-

психологічними нормами українського суспільства, формування позитивного 

ставлення до української дійсності, а хто, як не викладач є і буде 

представником наукових,  загальнокультурних ,освітніх знань та цінностей! 

Зрозуміло, що для особистості викладача самостійно визначаютья його 

емпірічні порядки, що керуватимуть його єрархією практик, схемами 

світосприйняття, формами висловлювання, цінностями, що складатимуть 

основні коди авторитета особистості. Адже знаємо, що культурний код — 

спосіб, яким конкретна культура членує, категоризує, структурує, оцінює 

світ, що оточує кожну людину, належну до певної національної 

спільноти. Коди культури співвідносяться з давніми уявленнями людини і 

формують систему координат, яка містить і відтворює еталони культури, 

традиції, звичаї, поведінку та все життя певного національно-етнічного 

соціуму. Вони є своєрідними маркерами (модераторами) свідомості та 

підсвідомості, за якими упізнають належність до певної культури, 

ідентифікують її. Це мова, якою «говорить» культура, знаки, за допомогою 

яких вона себе виявляє. [3, 218p.]. 
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La traduction spécialisée implique des processus cognitifs complexes [1; 3] qui 

intègrent plusieurs niveaux de connaissances : connaissance du monde et du 

domaine, connaissances langagières et connaissances de la communication. Les 

signes abréviatifs en traduction biomédicale s'insèrent dans cette problématique 

[4]. Signification de l'expression, forme développée, composition d'expressions 

complexes, présence ou absence de déterminant, genre, nombre, typographie, 

degré de lexicalisation sont quelques-uns des éléments qui doivent être pris en 

considération dans une traduction. Quels sont les autres facteurs d'ordre textuel qui 

doivent aussi être envisagés? Est-ce qu'il s'agit d'une première mention? Est-ce que 

l'expression est connue des lecteurs? Le contexte permet-il l'utilisation d'un 

pronom? Pour une personne expérimentée, la traduction des signes abréviatifs pose 

peu de problèmes. Tous les processus cognitifs en jeu s'amalgament et deviennent 

presque une seconde nature. Ce n'est toutefois pas le cas pour un apprenant ou pour 

quelqu'un qui n'est pas familiarisé avec le domaine. Bien qu'un tel problème mérite 

une attention en traductologie, ou du moins en pédagogie de la traduction, les 

cadres théoriques existants, par exemple celui de С. Nord (1991) [2], sont trop 

généraux pour être directement utiles dans une salle de cours. 

Ce constat nous invite à nous pencher vers d'autres disciplines afin de nous 

doter d'outils théoriques et pratiques pour la pédagogie de la traduction spécialisée. 
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La terminologie, les sciences cognitives, la linguistique et la recherche 

d'information font partie des disciplines susceptibles de nous intéresser sur ce 

point. Même si aucun de ces domaines ne règle, à lui seul, le problème de la 

traduction des signes abréviatifs, chacun offre des pistes de solutions. En effet, 

terme, expression référentielle, nom propre et entité nommée sont des notions en 

lien avec notre sujet d'étude. Le point de départ de notre recherche passe par une 

analyse et une synthèse de ces notions. 

Cependant, cette multidisciplinarité n'est pas sans obstacles. Un tel travail 

nécessite un certain nombre d'étapes sans quoi nous risquons d'obtenir des idées 

incompatibles. En premier lieu, il est nécessaire de désambiguïser méticuleusement 

toutes les notions et de les contextualiser dans leur environnement applicatif. En 

deuxième lieu, il faut adapter les définitions afin d'assurer un tout cohérent avec 

des objectifs orientés vers la pratique de la traduction. Enfin, il convient d'effectuer 

une recherche «sur le terrain», c'est-à-dire en corpus, afin de vérifier les résultats 

obtenus à partir des étapes précédentes. Dans cette recherche, nous allons illustrer 

les étapes de la démarche présentées plus haut et nous allons généraliser les 

conclusions que nous en tirons afin de pouvoir les appliquer à d’autres recherches 

en traductologie. 
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Социальные, экономические, политические, культурные преобразования 

в жизни нашего общества выводят на первый план новые задачи, требующие 

новых подходов и решений. В последнее время актуализируются проблемы 

понимания и интерпретации произведений русской литературы как 

инокультурного текста. При этом возрастает роль творческой 

индивидуальности писателя как одного из носителей национально-

культурных ценностей народа. Преимущество художественного творчества, 

образного слова состоит в том, чтобы передавать то, что не подлежит 

рационально-вербальному описанию, а познается сердцем и интуицией. 

Применение данного подхода к изучению литературных текстов дает 

возможность понять национально–культурную специфику русского народа, 

которая строится на принципах духовности, христианской морали, 

человеколюбия. 

Эпитетом (от греч. epitheton—приложение) называется образное 

определение предмета или действия, эпитеты являются средством создания 

необходимого эмоционального фона повествования. Автор использует 

данный художественный прием не только для того, чтобы украсить свою 

речь, но также затем, чтобы вызвать определенные образы в сознании 

читателя. Для анализа были взяты следующие сказки великого поэта: «Сказка 

о мертвой царевне и о семи богатырях», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке». 

Следует отметить, что одной из функций эпитетов является обозначение 

цвета. Тексты сказок способны объективно показать особенности семантики 

и символики различного рода лексем в том или ином национальном языке, в 
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частности - семантики и символики колоративов.  Наименование цвета не раз 

оказывались предметом пристального лингвистического анализа. Изучение 

этой группы лексических единиц в разных языках мира имеет уже давнюю 

традицию и представлено сотнями публикаций. Говоря о непрекращающемся 

потоке работ, в которых с той или иной целью рассматриваются цветовые 

обозначения, лингвисты обращают внимание на столь небольшую и 

специфическую группу слов, какой являются колоративы. 

Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что в текстах сказок 

употребляется совершенно определенный и достаточно ограниченный в 

количественном отношении набор цветовых обозначений. Возможно 

говорить об устойчивой реализации следующих группировок 

цветообозначений: светлое, темное, красное, зеленое, синее. 

Как показывают наблюдения, наиболее значимыми для текстов сказок 

являются следующие цветообозначения: светлое, темное и красное. Они 

предобладают не только в качественном (разнообразие коннотаций, 

оценочных смыслов), но и в количественном отношении, отличаясь от иных 

колоративов (зеленый, синий) разнообразием сочетаемостных возможностей.  

Основная эстетическая функция сказки – жизнеутверждение, показ 

победы добра над злом. В этой связи особую значимость приобретает 

противопоставление светлого и темного. Противопоставление света и тьмы 

носит универсальный характер и в самом общем виде воплощает целую 

гамму взаимосвязанных оппозиций, в том числе контрастных символических 

значений (жизнь-смерть, разум-глупость, добро-зло и т.п.). Например, 

противопоставление света и тьмы, которое символизирует победу жизни над 

смертью («Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»): 

...Дева вдруг 

Ожила. Глядит Вокруг 

Изумленными глазами... 

И встает она из гроба... 

Ах!.. и зарыдали оба. 
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В руки он ее берет 

И на свет из тьмы несет. 

Многие отрицательные в нравственном отношении качества 

человеческого характера приобретают эпитет черный: 

...Она  

Черной зависти полна, 

Бросив зеркальце под лавку,  

Позвала к себе Чернавку. 

«Не хочу быть чёрной крестьянкой, 

Хочу быть столбовою дворянкой» 

«Видит, на море чёрная буря: 

Так и вздулись сердитые, волны, 

Так и ходят, так воем и воют 

Так же, как в русских народных сказках, черный цвет в сказках Пушкина 

– это горе, печаль, несчастье. 

В текстах сказок актуализированным в наибольшей степени оказывается 

колоратив красный. Он обладает самой широкой сочетаемостью (по 

сравнению с цветовыми обозначениями алый, кровавый, огненный, румяный). 

Колоратив красный развивает исключительно положительные оценочные 

коннотации. Так, например, он используется в сочетании со словом солнце. 

Солнце в мифопоэтическом контексте обладает ярко выраженой 

аксиологический маркированностью, ведь славяне были светопокланниками. 

В дискурсе русской сказки красный цвет солнца противопоставляется 

черному цвету, мраку: 

К красну солнце, наконец 

Обратился молодец. 

«Свет наш Солнышко! 

Ты ходишь 

Круглый год по небу, 

Сводишь...» 
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Аналогичное противопоставление можно найти в русской поговорке 

«Красное солнышко на белом свете черную, землю греет». 

Противопоставление красного цвета черному, по наблюдениям 

исследователей, входит в систему древнеславянских бинарных оппозиций, 

определявших особенности древнеславянской картины мира и имеющих ярко 

выраженную аксиологическую маркированность (хорошо-плохо). Стало 

быть, красный цвет - это цвет добра, что и находит свою объективацию в 

сказочном дискурсе. 

Красный цвет может иметь значение смерти, несчастья, лжи: 

«Вдруг она, моя душа, 

Пошатнулась не дыша, 

Белы ручки опустила, 

Плод румяный уронила» 

«Бродят кони их средь луга, 

По притоптанной траве, 

По кровавой мураве» 

«Тож уж когти распутил, 

Клёв кровавый навострил 

Возникающая в процессе использования эпитетов в речи, коннотация в 

приведенных примерах определяется как культурно-маркированная. В 

подобных значениях данные образные определения  употребляются в 

русскоязычной среде, соотносятся  с культурно-национальными эталонами и 

стереотипами. Образным компонентом  в приведенных  примерах выступает 

метафора. Метафорический план   содержания  эпитета закрепляет за ним 

определенные культурные коннотации, ассоциации, знания, и тем самым 

раскрывает их культурно-национальный смысл и характер, которые и 

являются содержанием национально-культурной коннотации.    

Цветообозначения группы зеленое, как показывает анализ материала, 

развивают, прежде всего, положительные оценочные коннотации. 

Объясняется это, прежде всего, следующим: зеленый цвет – это цвет живой 
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природы, а природа издавна была почитаема, одухотворяема и 

обожествляема человеком. 

Особую аксиологическую маркированность со знаком плюс приобретают 

колоративы группы зеленое в сочетании с цветообзначениями золотое, 

серебряное, красное, в свою очередь выступающими положительно-

оценочными символами. Ср.: «Белка песенки поет Да орешки все грызет, А 

орешки не простые, все скорлупки золотые, Ядра – чистый изумруд» 

(«Сказка о царе Салтане»). 

В парадигму синего цвета в русском языке входят следующие 

колоративы: кубовый, васильковый, индиговый, ультрамариновый, 

сапфировый и сапфирный;  голубой, небесный, небесно-голубой, бирюзовый, 

лазурный, лазуревый. Такие цветовые эпитеты часто встречаются в сказке 

Пушкина «Сказка о царе Салтане». 

Соответствующее наполнение парадигмы в дискурсе русской сказки во 

многом отличается от ее состава в современном русском языке. В текстах 

русских сказок она представлена ограниченно: здесь встречается как 

наиболее частотное цветообозначение синий и иногда – колоратив лазеровый. 

«В синем небе звезды блещут. В синем море звезды блещут. В синем море 

волны хлещут» («Сказка о царе Салтане»); «И в лазеровой дали показались 

корабли» (Там же). 

Цветообозначения парадигмы синего цвета имеют и специфически 

ограниченную сочетаемость. В основном это слово небо и море.   

Таким образом, одним из основополагающих факторов определения 

национально-культурной специфики и роли эпитетов в создании образности 

в сказках А.С. Пушкина являются особенности традиционного славянского 

использования цветового обозначения. 
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Харків, Україна 

Пандемія COVID-19 суттєво вплинула на всі сфери життя, не оминувши і 

фахову підготовку перекладачів. Основним наслідком стало прискорене 

упровадження дистанційного навчання до якого більшість закладів освіти 

були не готові. Тим не менш, досвід дистанційної підготовки перекладачів не 

можна назвати негативним, адже за проведеним нами дослідженням [1] 

студентам така практика в цілому сподобалися, вони оцінили її позитивно – 

на тверду «четвірку», що є дуже високим результатом. До переваг такого 

навчання можна віднести: 

• опанування віртуального режиму спілкування з викладачами та 

колегами (іншими студентами), що є надзвичайно важливим фактором для 

майбутніх перекладачів, адже більшість з них працюватимуть переважно 

дистанційно, виконуючі вдома письмові переклади та завдання з віддаленого 

усного перекладу; 

• підвищення рівня технологічної грамотності завдяки використанню 

низки платформ дистанційного навчання: Google Classroom, Google Meet, 

Moodle, Zoom тощо; 

• суміщення навчання та роботи за фахом – багато хто зі студентів 

працює паралельно з навчанням, що є однозначно позитивним моментом, 
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оскільки дозволяє підвищити якість навчання та випускати 

конкурентоздатних фахівців, саме тому у багатьох закладах мова йде про 

необхідність упровадження дуальної освіти, яка б сприяла посиленню 

зв’язків студентів з роботодавцями;  

• суттєва економія часу та коштів, яка досягається шляхом відсутності 

часових та грошових витрат на проїзд до відповідного закладу; 

• гнучкість графіку навчання, що сприяє розвиткові само-організації 

студентів.  

Однак, окрім переваг, викладачам закладів вищої освіти довелося 

стикнутися і з низкою труднощів, а саме: 

• відсутність розроблених та експериментально перевірених 

дистанційних курсів, які б дозволили суттєво зекономити час та зусилля 

викладачів;  

• брак соціальної взаємодії: хоч студенти та викладачі мали змогу 

користуватися низкою технічних засобів для віддаленого спілкування (чати, 

електронна пошта, програми конференц-зв’язку тощо), його не можна 

прирівняти до традиційної взаємодії у межах закладу освіти; 

• достовірність оцінювання результатів студентських досягнень: у 

процесі виконання письмових контрольних завдань практично не можливо 

простежити самостійність виконання роботи студентом. З одного боку, 

кінцевий результат студента залежав не лише від виконання письмового 

перекладу, а й від виконання усного перекладу. А з іншого боку, половину 

остаточної оцінки становили саме результати з письмових робіт. Саме тому, 

у закладах, які вже давно забезпечують послуги з дистанційного навчання 

заліки та іспити прийнято складати в очній формі. 

Приймаючи до уваги усі перелічені переваги та недоліки, доходимо 

висновку, що дистанційне навчання майбутніх перекладачів є дуже 

перспективною галуззю, яка, однак, потребує суттєвого удосконалення, що й 

обумовлює подальші перспективи нашого дослідження, які полягають у 

розробці методики дистанційного навчання майбутніх перекладачів із її 
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подальшою експериментальною перевіркою. 
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Ефективним дидактичним методом сьогодення залишається метод 

комунікативного навчання іноземній мові, коли найбільше уваги приділено 

розмовному мовленню та живому спілкуванню. Комунікативний метод 

спрямований на розвиток та вдосконалення зв’язного мовлення. Навчання 

умінню застосовувати різні розмовні штампи, кліше та фрази згодом надають 

змоги іноземним студентам говорити побіжно, спонтанно на будь-які теми. 

Комунікативна методика орієнтована саме на можливості спілкування. 

Одним з аспектів комунікативної компетенції є розуміння поняття 

«комунікативна ситуація», а також знання відмінностей формального 

мовлення та неформального, особливостей усного та писемного мовлення. 

Набути теоретичні знання можна з підручників, але розвиток навичок 

правильного застосування лексики та граматики можливе лише на практиці 

усної комунікації. 

У комунікативній методиці навчання іноземній мові використовуються 

різноманітні вправи та завдання, а саме: проєкти, дискусії, театралізації, гра. 

У вивченні іноземної мови в аудиторії викладач намагається створити різні 

комунікативні ситуації, організувати взаємодію учасників у процесі 

спілкування, розширити компетенції учасників у процесі створенні діалогів, 

наближених до життєвих ситуацій. Але, опинившись сам на сам у реальній 
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комунікативній ситуації, трапляється, що вивчені фрази стають іноземцям не 

при нагоді. Вони розуміють про що йдеться, вони знають відповіді, але існує 

так званий «мовний бар’єр», який виступає психологічним чинником у 

спілкуванні, і який треба здолати. 

Дуже доречним є планування у другому семестрі на підготовчому 

відділенні навчального предмету «Мова навколишнього середовища». Але 

вивчати цю навчальну дисципліну лише в аудиторії не є доречним. У 

відомому багатьом фільмі за участю Джулії Робертс «Їсти. Молитись 

Кохати» героїня автобіографічного роману Елізабет Гілберт, за яким 

відтворено кінострічку, ходила на футбольні матчі, щоб почути італійську 

мову, яку вона приїхала вивчати до Італії. З фільму та книги ми дізнаємося, 

що вона гуляє, мандрує італійськими вуличками, знайомиться з італійською 

кухнею, і отримує від цього справжнє задоволення. І саме цей психологічний 

чинник сприяє оволодінню мовою та вдосконаленню комунікативних 

навичок. Акцентуємо на увагу на тому, що для того, щоб вивчати мову, 

треба, по-перше, мотивація, а, по-друге, позитивні, сприятливі умови для 

засвоєння лексики та граматичної будови мови. Натхненням як раз можуть 

стати заняття поза межами аудиторії. 

Безумовно, існують підручники з країнознавства. Наприклад є посібник 

«Ласкаво просимо до України!» [1]. Довідниковий матеріал охоплює 5 тем, 

що структуровані на 17 уроків. Представлено такі теми: 1) Україна сьогодні; 

2) Свята в Україні; 3) Будинок, господарство українців та українська кухня; 

4) Система освіти в Україні; 5) Харків. Цей навчальний посібник 

є в електронному вигляді, з кольоровими малюнками. І він стає справжнім 

помічником в освоєнні дисципліни «Мова навколишнього середовища». Але 

дуже значущим є зміна обставин спілкування, тому заняття в аудиторії 

потрібно переносити «за стіни університету» і проводити як позакласні 

заходи. Наведемо приклади з власного досвіду. 

Розпочинаємо вивчення мови навколишнього середовища з екскурсії 

містом Харків, до якої треба підготувати студентів. Все треба ретельно 
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продумати, а саме: розробити маршрут прогулянки; розрахувати час. 

Напередодні прочитати зі студентами-іноземцями текст про Харків; провести 

бесіду про те, що їм вже відомо про місто; вивчити лексику, що стосується 

цієї теми; дати завдання зробити картки з опорною лексикою. Головне – 

після подорожі містом не забути дати домашнє завдання (наприклад, 

написати невеличкий твір про Харків). 

Традицією вже стало відвідування іноземцями Харківського художнього 

музею. І цю екскурсію теж треба продумати заздалегідь, тому що на кожному 

кроці чекають несподіванки. Наприклад, студенти з Китаю не володіють 

англійською мовою, і пояснити їм окремі експозиції дуже важко. У 

Харківському художньому музеї є величезний портрет царя Павла I. Але 

китайці не розуміють, хто це, тому що не знають англійського слова king. 

Узагалі студентів-іноземців вражає колекція картин Харківського 

художнього музею. 

Не треба обмежуємося відвідуванням лише цього закладу. Іноземцям 

цікаво все: музей А.С. Макаренко, художні виставки, екопарк О. Фельдмана, 

футбольні матчі, театр. Де-хто з іноземців уперше бачить балет, слухає 

оперу. Після кожного такого заходу треба потім обов’язково проводити 

обговорення, ділитися враженнями. Студенти-іноземці залюбки беруть 

участь як у народних святах (посвята в козацтво, масляна), так і у новітніх в 

Україні (Хелоувін), що проводяться у ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. 

Іноземці також у захваті від української кухні. Вони хочуть не лише 

посмакувати, але й долучитись до приготування українських страв. Також 

пропонують покуштувати їхню національну їжу. Під час приготування страв 

відбувається неформальне спілкування. Студенти не соромляться вимови, 

багато говорять і жартують. Саме так відбувається міжкультурна 

комунікація. 

Підводячи підсумки, треба зауважити на тому, що такі неаудиторні, 

нетрадиційні заняття надихають на вивчення мови. Тому що у іноземців 

з’являється потреба у спілкуванні мовою, яку вони вивчають в Україні. У 
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період карантину, коли існують певні обмеження, де-які екскурсії можна 

провести дистанційно, що також зацікавить студентів-іноземців у вивченні 

мови навколишнього середовища. Висновковуючи, звернімося до слів 

Г.С. Сковороди: «Без бажання все важке, навіть найлегше». Головна 

мотивація у навчанні – і це бажання пізнання, що відбувається через мову 

взагалі, і через мову навколишнього середовища зокрема. 
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Кожне заняття з іноземної мови – це перетин двох культур, це практика 

міжкультурної комунікації, тому що кожне іноземне слово відображає 

іноземний світ та іноземну культуру.  

У наш час наука, культура, бізнес, політика та інші сфери людської 

діяльності потребують навчання іноземним мовам у широкому сенсі 

соціального, культурного, політичного життя народу в тісному зв’язку зі 

світом, мову якого ми вивчаємо.  

Щоб навчити іноземної мови, як засобу спілкування на заняттях 

необхідно створювати обставини реального спілкування, активно 

використовувати іноземну мову в живих, природних умовах. Мова повинна 

вивчатися в поєднанні зі світом та культурою тих народів, які розмовляють 

на даній мові. Необхідно більш глибоко вивчати національний характер, 

менталітет, традиції, спосіб життя, мова не може існувати поза культурою. 
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Знання значення слів та правил граматики є недостатнім для того, щоб 

використовувати мову, як засіб спілкування.  

Такі науковці як Є. Верещагін та В. Костомаров зазначали: «Дві 

національні культури ніколи не будуть збігатися повністю, тому потрібно 

використовувати час та енергію на засвоєння понять про нові предмети та 

явища, аналогій яких немає у рідній мові та культурі [1, с. 76].  

Особлива увага приділяється реаліям, оскільки глибоке знання реалій 

необхідне для вірного розуміння явищ та фактів, які відносяться до 

повсякденної дійсності народів, які розмовляють даною мовою. Знання 

історії, літератури, системи цінностей та багато інших соціокультурних 

моментів є дуже важливими. В українському перекладознавстві термін 

«реалія» вперше вжив О. Кундзіч у праці «Перекладацька мисль та 

перекладацький недомисел». Реалії – це слова, що означають предмети, 

процеси і явища, характерні для життя і побуту країни. Слова можуть бути 

реаліями в одній мові, але не бути такими в іншій мові [2, с. 11]. Реалія 

належить народу, у мові якого вона народилася. ЇЇ лише приймають в іншій 

мові як «гостя», і вона гостює коли день, коли рік, а трапляється і так (але 

порівняно нечасто), що обживається настільки, що залишається назавжди, 

збагачуючи або засмічуючи мову, яка її прийняла. 

Предмет «іноземна мова» займає особливе місце в загальнокультурній 

підготовці молоді до життя та діяльності в суспільстві. Це єдиний 

навчальний предмет, який включено в плани всіх підсистем освіти. Сьогодні 

це не тільки данина традиції, не тільки очевидна, відзначена ще 

К.  Ушинським, «висока освітня цінність», але й можливість реалізації однієї 

з провідних тенденцій у галузі освіти – інтеграції у світову культуру. Саме 

цей предмет, орієнтований головним чином не на здобуття знань, а на 

формування діяльнісних умінь, має величезний потенціал можливостей для 

всебічного розвитку особистості. Володіння навичками міжкультурної 

комунікації – це той стрижень, навколо якого формується професійна 

компетентність.  
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Справжнє знання мови – це знання її внутрішнього духу, її логіки та 

культури. Мова має забезпечувати діалог культур. Для досягнення 

ефективності в міжкультурному спілкуванні недостатньо лише набути 

мовленнєвих умінь і навичок, необхідно навчитися користуватися цією 

мовою. Треба сформувати пізнавальну та комунікативну культуру 

особистості [1, с. 54–56]. 

Головна відповідь на питання про вирішення 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, які говорять цими мовами. Навчити 

людей спілкуватися (усно й письмово), навчити працювати, створювати, а не 

тільки розуміти іноземну мову, – це важке завдання, ускладнене ще й тим, що 

спілкування – не просто вербальний процес. Його ефективність, окрім знання 

мови, залежить від безлічі чинників: умов і культури спілкування, правил 

етикету, знання невербальних форм вираження (міміки, жестів), наявності 

глибоких фонових знань тощо. Подолання мовного бар’єра недостатньо для 

забезпечення ефективності спілкування між представниками різних культур. 

Для цього потрібно перебороти культурний бар’єр.  

Усі тонкощі й глибина проблем міжмовної і міжкультурної комунікації 

стають особливо наочними, а іноді й просто усвідомлюваними, при 

зіставленні іноземних мов з рідними й чужої культури з власною.  

Для встановлення контактів і вирішення різного роду проблем іноземна 

мова, зокрема й англійська, як засіб спілкування може бути використана в 

процесі взаємодії з представниками різних народів і різних культур. Тому 

пропонується у зміст навчання іноземних мов включати матеріали, які 

охоплюють більш широкий спектр інформації про культури народів світу, що 

буде сприяти підготовці міжкультурного комуніканта, здатного досягти 

взаєморозуміння й з неносіями мови, що вивчається.  

Предметом вивчення іноземної мови є не лише власне мова, а й 

мовленнєва взаємодія цією мовою, культура народу – носія мови, а також 
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певні мовні, лінгвокраїнознавчі знання. Головне призначення іноземної мови 

як освітньої галузі – це оволодіння студентами спілкуванням іноземною 

мовою, тобто формування комунікативної компетенції, що визначається як 

«здатність брати участь у реальному спілкуванні іноземною мовою» [3, с. 74–

80]. 

Отже, слід зазначити, що при вивченні іноземної мови потрібно 

обов’язково передбачати:  

• оволодіння знаннями про культуру, історію, реалії та традиції країни, 

мова якої вивчається;  

• залучення до діалогу культур (іншомовної та рідної);  

• усвідомлення студентами суті мовних явищ, іншої системи розуміння, 

через яку може сприйматися дійсність;  

• порівняння явищ іноземної мови, що вивчається з рідною мовою.  

Таким чином, підготовка конкурентоспроможних спеціалістів з 

міжкультурної комунікації неможлива без оволодіння іноземними мовами. 

Адже тільки володіння мовою відкриває можливості для повноцінної 

професійної діяльності в усіх сферах. Знання іноземних мов усіма 

спеціалістами, незалежно від їхнього профілю, повинне стати обов’язковою 

професійною якістю, яка забезпечить встановлення взаєморозуміння, 

прийняття ефективних рішень і налагодження співробітництва.  
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Современное обучение иностранным языкам требует новых подходов и 

модернизации процесса преподавания. Действительность такова, что 

иностранные языки хотят не только знать, но и, прежде всего, использовать в 

реальной коммуникации с представителями других культур. Исходя из этого 

основной задачей преподавания иностранных языков является обучение 

активному функционированию языка, а цель преподавания – максимальное 

развитие коммуникативных способностей обучающихся.  

Наряду с дискуссией, деловыми и ролевыми играми, проектами, 

тренингами беседа относится к интерактивным методам обучения, 

формирующим ключевые коммуникативные компетенции. Проблема поиска 

новых инновационных решений и модернизации процесса обучения в 

методике преподавания иностранных языков является всегда актуальной. 

Цель современного преподавания иностранных языков заключается в том, 

чтобы не просто научить общаться без ошибок, а научить легко общаться.  

Данная работа посвящена анализу беседы как дидактическому методу 

формирования межкультурной компетенции студентов при изучении 

иностранных языков. Беседа анализируется с точки зрения активного метода 

формирования умений и навыков общения на неродном языке. Беседа – это 

самый результативный, на наш взгляд, метод, при котором каждый учащийся 

имеет возможность выразить свое видение проблемы, поделиться своими 

идеями, знаниями, опытом. В процессе проведения беседы исключается 

возможность преобладания мнения одного обучаемого над мнением 

остальных. Беседа – это не чередование меняющих друг друга монологов. По 

уровню и характеру подготовки это может быть экспромт (как в 
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лексическом, так и в содержательном плане) или беседа на заранее 

анонсированную преподавателем тему. 

В современных условиях обучения беседа требует от преподавателя 

умения вести свободный, логически последовательный расспрос, а от 

обучаемых – умения быстрой и логичной реакции на вопросы преподавателя, 

умения давать развернутые или, наоборот, сжатые ответы, принимать, а не 

оспаривать мнение собеседника, добавлять новую информацию, 

переключаться на другие темы и т.д. 

Важным условием проведения бесед является высокая мотивация 

обучаемых. Тема беседы должна быть интересна и актуальна.  

К положительным сторонам беседы как методического приема можно 

отнести следующие: контроль и диагностика степени усвоения 

грамматического материала, уточнение, развитие и дополнение полученных 

знаний, активизация мыслительного процесса и развитие познавательной 

деятельности, контроль устной речи и хода мыслей обучаемого. 

С помощью умело заданных вопросов преподаватель заставляет двигаться 

мысли и ответы обучаемых в нужном направлении. В результате, используя 

свои знания и личный опыт, рассуждая логически, учащиеся самостоятельно 

приходят к   определенным умозаключениям. Знания, полученные в ходе 

беседы, запоминаются надолго, способствуют интеллектуальному развитию, 

у обучаемых возникает чувство собственной важности и желание 

совершенствоваться.   

Существуют различные мнения педагогов о том, следует ли исправлять 

грамматические ошибки в процессе беседы. На наш взгляд, необходимо 

корректировать только те ошибки, которые допущены на уже изученную 

грамматическую тему. Эти ошибки должны быть озвучены после 

выступления учащихся и проанализированы. Кроме того, в результате 

анализа ошибок у педагога возникает необходимость переосмысления 

методики презентации нового материала, установления степени 

эффективности методических приемов и определения своих личных 
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профессиональных компетенций.  

Во время проведения бесед преподавателю отводится главная роль: он 

должен придумать тему, обосновать её, сформулировать вопросы таким 

образом, чтобы обучаемые могли свободно высказывать свои мысли. В 

качестве примера мы предлагаем наиболее интересные, на наш взгляд, темы 

для бесед, которые могут заинтересовать современных студентов: «Как вы 

думаете, в каких странах мира самое лучшее образование и почему?», 

«Приюты для бездомных животных», «Ваши цели, обещания и пожелания 

самому себе», «Роль денег в нашей жизни».  

Практика показала, что активный анализ учащимися собственного опыта 

и полученных знаний является залогом успешного внедрения бесед в 

учебный процесс. 

Литература 

1. Вятютнев М.Н. Понятие языковой компетенции в лингвистике и методике 

преподавания иностранных языков // Иностранные языки в школе. 2015. – №6. – С.55–64 

2.Кондрашова Н. В. Прогнозирование и исправление студенческих ошибок при 

обучении иностранным языкам / Н. В. Кондрашова // Научный диалог. – 2015. – № 7 (43). 

– С. 27—47. 

3. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: 

Учебное пособие для студентов педагогических вузов и системы повышения 

квалификации педагогических кадров / Сост. Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. 

Моисеева, А.Е. Петров. М.: Академия, 2000. – 368 с. 

 

VI. Викладання іноземних мов в умовах дистанційного навчання 

 

ПЛЮСИ ТА МІНУСИ ЗАНЯТЬ  В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ 

Безвесільна Н. Т. 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

nadiabezvesilna@gmail.com  

Дудка Л. А. 



237  

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

larissa.dudka@gmail.com 

Харків, Україна 
 

Заняття  в умовах дистанційного навчання - це дуже цікаво і 

перспективно, але коли викладач працює за таких обставин, перед ним  

постає дуже багато проблем. 

Викладання іноземної мови в умовах дистанційного навчання виявилося 

революційним, особливо для викладачів середнього та старшого віку, адже 

вони змушені вивчати і застосовувати інноваційні методи навчання. 

Викладачі, які читають лекції, наприклад, для потоку з двохсот студентів, 

можуть легше відповідати на запитання студентам, що ставлять запитання на 

тему лекції. Викладачам, які проводять практичні заняття,  важче знайти 

відповідні методи, правильно керувати групою, бо треба, наприклад, 

розбивати студентів на маленькі підгрупи,  щоб добре проводити заняття.  

Проведення занять в умовах дистанційного навчання дозволяє 

зацікавленій особі одержати диплом про освіту у доволі комфортній 

обстановці, адже їй не треба витрачати дорогоцінний час на дорогу, 

пересуватися містом чи їхати до іншого міста. Серед головних вигод освіти 

онлайн є вільний вибір графіку занять, можливість навчатися на відстані від 

навчального закладу, пересилати виконані завдання у зручній для себе формі. 

І звичайно, люди, які мають високу мотивацію до одержання майбутньої 

професії, користуються цими привілеями. Але, щоб вперто працювати у 

таких умовах, треба мати бажання і наполегливість, які, на жаль, є не в усіх. 

Студентові  не треба зранку швиденько збиратися, щоб іти в колектив, 

мати охайний вигляд,  та бігти до університету за будь-якої погоди, він може  

встати з ліжка за п’ять хвилин до початку занять, а  це розслабляє і заважає 

зосередитися. Під час занять дуже часто виявляється, що "не працює 

інтернет", "не вмикається камера", "немає взагалі зв’язку", бо насправді не 

хочеться вмикати камеру, аби ніхто не побачив безлад у кімнаті, або 

незачесане волосся у себе на голові. Тому дуже важливо мотивувати 
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студентів дотримуватися  того розпорядку дня, який є і під час занять в 

аудиторії. Треба заохочувати студентів до   присутності на заняттях,  до 

своєчасного прибуття на заняття, бо студенти, що мали звичку запізнюватися 

до аудиторії, так само запізнюються на заняття, які проходять онлайн. 

Викладачеві потрібно звертати увагу на важливість  пристойного 

зовнішнього вигляду, самоконтролю, самоорганізації, вчасному 

відправленню виконаних домашніх завдань. Звичайно, сам викладач завжди 

має  бути взірцем для наслідування. 

Також слід зауважити, що під час дистанційного навчання і викладачі, і 

студенти набагато менше рухаються, а брак руху і фізичної активності 

негативно впливає на стан здоров’я, і, як наслідок,  спричиняє погіршення 

зору, хвороби хребта і суглобів, порушення функціонування ендокринної 

системи. Крім того може виникнути синдром комп’ютерного стресу (СКС) і 

комплекс захворювання рук під назвою «травми повторюваних 

навантажень», який призводить до розвитку тунельного синдрому тощо [1].   

Необхідно уважно ставитися до здоров’я студентів. Звичайно, викладач 

не в змозі   постійно контролювати  умови  праці  студентів, проте, має час 

від часу нагадувати  про основні правила  безпечної для здоров’я роботи  за 

комп’ютером:  тримати поставу, провітрювати приміщення, чистити монітор, 

правильно його розташовувати відносно очей, часто моргати, фокусувати 

погляд, відпочивати. Важливо навчити студентів  організовувати робоче 

місце і правильно налаштовувати освітлення приміщення, яскравість екрану. 

Обов’язково слід пропонувати студентам коротку розминку для спини та 

шиї, комплекс вправ для очей тощо.   

Атмосфера  під час занять завжди  повинна бути  позитивною, бо і на 

відстані, крізь  екран комп’ютера, людське тепло або негативний настрій 

завжди відчуваються, а це впливає як на  результат викладацької роботи , так 

і на мотивацію до навчання  і  успішність студентів. 
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Digitalization of education is an integral part of the development of a society 

nowadays. The use of information communication technologies (ICT), the 

introduction of distance learning has become a challenge for both educational 

institutions and students. 

Restrictive measures during the period of strict quarantine put the education 

system in a rapid transition from full-time studying to distance one. Circumstances 

motivated teachers of educational institutions to move to new activities with the 

use of ICT, which helped to ensure partnership of all participants of the 

educational process. 

According to the current Regulation of the Ministry of Education and Science 

of Ukraine "On Distance Education" dated October 16 2020, the organization of 

distance learning can be implemented by providing education with distance 

learning as a separate form of education, using various forms of distance learning 

technologies (full-time, correspondence, network, external, family (home), 

pedagogical patronage) in terms of strict quarantine and other emergency 

circumstances). [5] 

 Electronic technologies (e-learning), including the Internet, distance learning 

(Distance Learning) and case technologies (case technology), make it possible to 

form and develop students' abilities for self-education, self-study, and self-esteem 

of personality. Structural, temporary, volumetric combination of full-time and 
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distance training allows you to improve the quality of the educational process.  

For the first time the integration of various forms of education was announced 

by K.J. Bonk (Curtis J. Bonk) and Ch. R. Graham (Charles R. Graham) in  the 

book “Blended Learning” in 2006. [1] At present the application of different types 

of distant learning is explored by modern scholars, namely Shahabadi, Hung, Lu, 

Zare, Fryer and Bovee who investigated the development of the theoretical and 

practical background of distance learning and classified its modes. [6], [3], [4], [7], 

[2] 

Giving the peculiarities of distance learning, the workload of students, it is 

necessary to determine the optimal amount of activities. To do this, it is important 

to systematize the material, divide it into micro-topics, determine the main and 

additional, distribute the material between the online lesson and extracurricular 

activities, set reasonable, flexible intervals for tasks. 

Actually, Ukrainian universities conduct training sessions and consultations on 

a schedule in the mode of videoconferencing using external platforms for 

videoconferencing, namely: Microsoft Teams, Zoom, Big Blue Button, Skype, 

Google Classroom, etc. For video conferencing, each teacher independently creates 

a virtual room (classroom) on the appropriate platform and invites students to 

participate in it. Besides, Ukrainian students take the opportunity of open 

quarantine available to educational platforms and services from around the world. 

The teacher must optimize their own living space and differentiate working 

hours. Adherence to the schedule allows the tutor to focus on work and perform it 

more efficiently. Observance of asynchronous communication returns control over 

working hours. Planning work in advance is not the only point to consider about in 

valuing the time of others, but also creating a situation of confidence and success. 

Distance learning (or remote education) for students does not greatly differ 

from the usual one: teachers choose and send assignments for processing, set a 

deadline, students send tasks with the help of messenger or e-mail to the teacher 

for checking. 

It is necessary to develop a single system of requirements for students, which 
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will encourage them to organize self-study. This can be a memo, a roadmap, etc., 

which defines deadlines, reading texts, previous homework / individual 

assignments, brief instructions / recommendations, and so on. The document must 

be clear, concise, published in advance and freely available. 

It is important to set a deadline, agree on the rules of asynchronous 

communication with students, determine when, where, how, in what form the work 

should be sent to the teacher. This will develop the organization, independence and 

responsibility of students. It is advisable to add a deadline to the memo / 

instruction / roadmap. 

One more essential thing is to provide feedback. To complete this task, it is 

necessary to allocate time in the work schedule for individual consultations / 

questions of students if demanded. When organizing distance learning and 

planning activities, it is desirable to take into account the technical capabilities of 

students. It is advisable to create a single platform and predetermined means of 

communication and resources for learning. 

Just as effective distance learning cannot be organized by asynchronous 

communication alone, so explaining learning material and consolidating 

knowledge with a closed-form test cannot be the only possible way. 

It should be noted that it is the communicative-dialogue orientation of the 

course that determines its peculiarity. Real live communication between the 

student and the text, the student and the author, the student and the world, which is 

organized by a skilled mentor, provides  with an opportunity to implement a 

number of didactic and ideological tasks, forms a personality. Therefore, work 

with the text with the use of methodological technologies and electronic resources 

as stimuli for its reading, perception and awareness should take the first place. It 

should be noted that the acquisition of competencies occurs when communication 

is a need for knowledge, which the student realizes through active work. Therefore, 

it is necessary to create a discussion of what has been read, to apply active forms of 

work (activity), to plan work in pairs and groups, to use creative tasks. It is 

important to keep in mind that 90 minutes of an online lesson is less productive 
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than an offline one, so it's not advisable to plan many activities, especially if you 

plan to work in groups. The organization of discussion and group work in distance 

learning is also influenced by the number of students in the classroom: the more of 

them, the more difficult it is. Electronic resources allow not only to organize work 

in distance learning, but also can be used to determine the level of knowledge of 

students. Experience shows that the use of tests as a final control during distance 

learning is not effective, at least because not all students adhere to academic 

integrity. Students can use tests for self-control. 

Due to the peculiarities of online communication, it is necessary to prescribe a 

step-by-step algorithm for the lesson and keep it in mind. The online lesson retains 

a three-part structure. The beginning of the motivational part should be dedicated 

to establishing a sincere live communication between the teacher and his/her 

students. A conversation with students should start with ordinary, familiar things: 

mood, weather, something pleasant and homely. It is clear that the advice 

mentioned above is indicative. During distance learning, the teacher will take into 

account the characteristics of the audience, the technical capabilities of participants 

in the educational process, the relevance of the proposed methods to the goal and 

personal style of teaching.  

Distance learning also revealed that there is a group of students who find it 

difficult to study in such circumstances and they need support. Motivational 

moments need to be strengthened. Some students have difficulties with the ability 

to think critically, to work with any information and implement the skills of self-

regulation. 

Living in terms of strict quarantine circumstances we should take into 

consideration all difficulties we face nowadays. And the introduction of distance 

learning, which brought "tomorrow" closer and encouraged intensive self-

education and enhanced mastery of tools that were postponed, is an effective tool 

that can help us to overcome the obstacles. New methods using ICT tools are an 

alternative to traditional foreign language teaching. This form of organization of 

lessons is the most accessible for work in the conditions of quarantine. 
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The use of Internet resources provides with great opportunities for distance 

learning and diversifies the forms of work in the classroom, attracts students to 

learn the language. 
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Проводити заняття віддалено, не бачити учнів, не мати можливостей 

пояснити особисто й допомогти при вирішені проблеми — ще рік тому 

вчителі англійської не могли й уявити таких ситуацій. Але пандемія внесла 
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несподівані корективи і змусила всіх терміново опановувати цифрові 

інструменти й нові педагогічні підходи та методики. Вимушене дистанційне 

навчання стало викликом для всіх учасників освітнього процесу: вчителів, 

учнів та батьків. Організувати якісне навчання з використанням цифрових 

технологій, надихати й мотивувати учнів, боротися з технічними проблемами 

виявилось зовсім не просто. 

Дистанційна форма навчання передбачає доступ до інтернету, технічне 

забезпечення (комп’ютер, планшет, смартфон тощо) в усіх учасників 

освітнього процесу, а також те, що вчителі володіють технологіями 

дистанційного навчання. Аналіз літератури свідчить, що вітчизняні й 

зарубіжні вчені дослідили широке коло питань щодо історії розвитку, 

актуальності, розроблення й упровадження восвітній процес технологій 

дистанційного навчання (О. Андрєєв, П. Дмитренко, Є. Долинський, Е. 

Євреїнов, В. Каймін, В. Канаєв, Д. Кіган, С. Коваленко, Дж. Коул, В. 

Кухаренко, В. Кушерець,О. Малярчук, Дж. Л. Мур, Л. Панченко, Є. Полат,Т. 

Поясок, Є. Прокоф’єв, С. Семеріков, І. Тавгень, В. Шейко, Б. Шуневич, Б. 

Холмберг та ін. Однак постійний розвиток інформаційних технологій та 

поява нових платформ, сайтів та додатків вимагає постійного удосконалення 

педагогічного досвіду та розширення навчальних можливостей. Саме це 

актуалізувало обрану нами тему. 

Для забезпечення дистанційного навчання учнів учителі можуть 

створювати диджітал-ресурси або використовувати інші на свій вибір. 

Найпопулярнішими веб-ресурсами для навчання учнів англійської мови є: 

Платформа для дистанційного навчання Moodle 

З-поміж інших, навчальна платформа Moodle (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment) вирізняється адаптивністю (Moodle постійно 

розвивається без перебудови системи); довгостроковістю (платформа 

відповідає вимогам інформаційних технологій в освіті і надає можливість 

вносити зміни до дистанційних курсів без перепрограмування); доступністю 

(є можливість працювати дистанційно незалежно від місця та часу, головною 
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умовою є підключення до мережі Інтернет); економністю (це безкоштовний, 

відкритий ресурс) [1, с. 238]. Навчальна діяльність учнів може здійснюватися 

як асинхронно, коли кожен учень вивчає матеріал самостійно у зручний для 

нього час, так і синхронно – на онлайн уроці. 

Платформа Google Classroom 

Google Клас поєднує в собі Google Диск для створення і поширення 

завдань, набір сервісів Google для створення документів, презентацій і 

електронних таблиць, Gmail для спілкування і Календар Google для 

планування. Учні можуть бути запрошені в курс за унікальним кодом або 

автоматично імпортовані з шкільного домену. При створенні курсу 

створюється окрема папка на відповідному диску користувача, де учень може 

уявити роботу для оцінки вчителю. Мобільні додатки, доступні для пристроїв 

iOS і Android, дозволяють користувачам робити фотографії і прикріплювати 

їх до завдань, обмінюватися файлами з інших додатків і отримувати доступ 

до інформації в автономному режимі. Вчителі можуть стежити за успішністю 

кожного учня, а після оцінки вчителя можуть повертати роботу разом з 

коментарями. 

Zoom 

Програма для організації відеоконференцій, розроблена компанією Zoom 

Video Communications. Вона надає сервіс відеотелефонії, який дозволяє 

підключати одночасно до 100 пристроїв безкоштовно, з 40-хвилинним 

обмеженням для безкоштовних акаунтів. Користувачі мають можливість 

підвищити рівень обслуговування, використовуючи один з тарифних планів, 

з максимальним числом підключень до 500 чоловік одночасно, без обмежень 

за часом.  До відеоконференції може підключитися будь-який(а) 

користувач/ка за посиланням або ідентифікатором конференції. Заняття 

можна запланувати заздалегідь, а також зробити посилання для постійних 

зустрічей у певний час. Під час пандемії COVID-19 стався найбільший 

сплеск популярності Zoom для віддаленої роботи, дистанційного навчання та 

соціального спілкування з використанням інтернету  Zoom підходить для 
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індивідуальних та групових занять.  У платформу вбудована інтерактивна 

дошка, яку можна демонструвати учням. Крім того, є можливість легко й 

швидко перемикатися з демонстрації екрана на інтерактивну дошку. 

Learning Apps.org 

Сервіс дозволяє створювати інтерактивні вправи. Їх можна 

використовувати в роботі з інтерактивною дошкою або при індивідуальній 

роботі з учнями. Є можливість створювати вправи різних типів на різні теми. 

Сервіс є додатком Web 2.0 для підтримки освітніх процесів. Конструктор 

LearningApps.org призначений для розробки, зберігання та використання 

інтерактивних завдань з різних предметів. 

Duolingo 

Електронна платформа вивчення мови, що має платний та безкоштовний 

види акаунтів. Сервіс розроблений так, користувачі, які проходять уроки, 

допомагають перекладати веб-сайти, статті та інші документи. «Дуолінґо» 

використовує для навчання підхід, заснований на аналізі великої кількості 

статистичних даних. На кожному етапі система запам'ятовує, які питання 

викликали в користувачів труднощі і які помилки були виявлені. Потім вона 

аналізує інформацію та використовує її для машинного навчання. Таким 

чином формуються індивідуальні уроки. Процес навчання в Дуолінгуо 

поєднує різні види діяльності: аудіювання, читання речень, розмова з 

мовними ботами та запис вимови учня, формування фраз, упорядкування 

слів, пошук зображень для слів. 

Quizizz 

Веб-сайт, який можна використовувати під час уроків, групових робіт, 

передтестовому огляді, іспитах, модульному тестуванні та експромтом. Це 

дозволяє студентам і викладачам працювати онлайн колоборативно. Він 

використовує метод викладання та навчання у стилі вікторини, коли 

користувач самостійно відповідає на запитання в серії або змагається з 

іншими користувачами. Студенти можуть використовувати Quizizz на будь-

якому електронному пристрої. Quizizz можна використовувати як інструмент 



247  

перевірки, який показує рівень засвоєння навчального матеріалу. Також 

Quizizz підходить для призначення домашнім завданням учням. 

Kahoot! 

Ігрова навчальна платформа, яка використовується в якості освітньої 

технології в школах та інших навчальних закладах. Навчальні ігри «Kahoots» 

є вікториною з безліччю виборів, які дозволяють генерувати користувачів і 

доступні через веб-браузер. «Kahoot!» може використовуватися для 

перевірки знань учнів, для оцінювання або в якості перерви в класних 

заняттях. 

Таким чином, можливості представлених веб-ресурсів дозволяють 

зробити дистанційне навчання англійської мови інтерактивним, що сприяє 

розвитку творчих здібностей учнів, індивідуалізації та інтенсифікації 

навчання та перевірити їх залученість до навчального процесу. Учень зможе 

виконувати самостійну роботу у зручний для нього час, а вчитель має 

можливість ефективно розподілити робоче навантаження та без великої 

затрати часу та зусиль перевірити активність та якість виконання учнів 

навчальних завдань. 
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The introduction of new educational standards, Ukraine's entry into The 

Bologna Process and other international agreements stimulate formation of new 

approaches and the development of fundamentally new criteria for the quality of 

education. Among modern approaches to learning, the leading place is occupied by 

combined or «blended learning». Blended learning is an approach to education that 

combines online educational materials and opportunities for interaction online with 

traditional place-based classroom methods. The concept of blended learning 

already existed in the 1960s of the twentieth century. But the term «blended 

learning» itself was first suggested in 1999 in a press release of the American 

Interactive Learning Centre. 

Thus the concept of blended learning is a combination of three factors: 

Distance Learning, Face-to-Face Learning and Online Learning. Students attend 

their classes in the classroom, get homework in a special programme or on an 

online platform. Remote work on the topic can be conducted both individually and 

with a group of students. At the same time the teacher performs partial control of 

the activities of his students and, if necessary, fulfills the function of a consultant 

[4, 23].  

The main task of the teacher is to compose a course and distribute the 

educational material. It is necessary for him to decide what must be done in class, 

what can be mastered and studied at home, what tasks are good for individual 

classes and for group work. The modern blended learning model is that students 

can easily use all practical training materials for self-study, as they exist not only in 

paper but in electronic form; in the resource map developed by the teacher, in basic 

and additional educational materials, which can be used by students; there is also a 

possibility of online communication via chat, forum, blog, conference. Students 

design individual and group projects, which develops their search skills, widely use 

educational audio and video materials, that significantly enrich the process of 

learning a foreign language. 
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The main aim of blended learning is the formation of students' skills of 

independent planning and organization of their educational activities, with a focus 

on the final result. Students learn to make decisions, make conscious choices and 

be responsible for it. In the process of applying blended technologies in the course 

of learning a foreign language students form skills and abilities to work in a 

foreign language information space, independently search, select and analyze 

information, present the result using various modern technologies, that leads to the 

formation of speech and socio-cultural competencies. 

The mechanism of realization of the concept of blended learning provides for 

the creation of a comfortable educational information environment, communication 

systems that represent educational information. Thus, several components of the 

blended learning model can be distinguished and used in modern educational 

environment: 

• Face-to-face driver – where the teacher drives the instruction and augments 

with digital tools. It is a traditional format classroom teacher-student. 

• Rotation – students cycle through a schedule of independent online study 

and face-to-face classroom time.  

• Flex – Most of the curriculum is delivered via a digital platform and teachers 

are available for face-to-face consultation and support. 

• Labs – All of the curriculum is delivered via a digital platform but in a 

consistent physical location. Students usually take traditional classes in this model 

as well. 

• Self-blend – Students choose to augment their traditional learning with 

online course work.  

• Online driver – Students complete an entire course through an online 

platform with possible teacher check-ins. All curriculum and teaching is delivered 

via a digital platform and face-to-face meetings are scheduled or made available if 

necessary. Provides independent work of students: search of materials by means of 

resource maps, web search, etc. [1, p. 112]; 

The combination of traditional and distant learning allows the teacher to use 
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dominant features of each curriculum environment to achieve the learning goal. 

The ultimate goal of blended learning is to improve learning efficiency with using 

systematic evaluation of interrelated variables and integration of teaching aids. 

Blended learning contributes to optimization of resources and time, learning 

becomes more open, students have opportunities to learn, to manage their learning 

and experience different types of motivation, complete the course successfully [2, 

p.51]. 

Successful implementation of the model of blended learning in foreign 

language teaching presupposes the following steps: 

1. Use of multimedia and virtual resources while working in the classroom. 

Such resources include videos, virtual tours, interactive Web-sites, software 

packages. This type of tuition is applied in case if students do not have access to 

the network outside the classroom. 

2. Use of created sites to support blended learning. The teacher can create a site 

that may be support for the relationship between the teacher and students. Going to 

the site, you can view your estimates, determine the date and place of control, in 

particular the rescheduling or other material [5, p.161]. 

3. Use of course management systems. Such systems include support platforms 

for distant learning, that enriches the process itself and helps to organize the work 

according to the model of blended learning. It is possible to place there all 

information about training: schedule, theoretical material, do visualization, 

performance journal, various tests, publish tasks and collect all information. 

4. Use of synchronous and asynchronous discussions. Applying discussions 

when studying a topic makes the process of learning more intense. For example, 

while discussing in synchronous modes, there is an emotional connection between 

students and teacher, which is a necessary element in the formation of personality. 

And while conducting discussions asynchronously, each participant can think and 

thoroughly state their views on the problem [3, p.95]. 

Advantages of the blended learning model are the following: 

1. The teacher is available not only during the classroom: communication with 



251  

the teacher takes place both in the classroom and outside it. According to this 

model, the teacher's advice can be obtained via email, chat or course platform.  

2. Students can study anywhere and anytime: materials in the blended learning 

system can be presented as online and offline. All materials are compactly 

arranged and there is no need to spend time searching for the right material 

elsewhere. Materials can always be processed in a convenient way. 

3. Individual control over learning: the teacher has the ability to monitor 

progress, task execution time and each students’ comprehension. Such studies 

provide an opportunity to build a specific schedule of students’ training and 

counsel each student separately. On the other hand, students also have the 

opportunity to monitor their performance, eliminate gaps and improve academic 

results. 

4. Reusable learning materials allow teacher to improve, supplement and 

change the developed previously training materials, making the learning process 

different from the previous one/year. 

5. Variety of didactic approaches: each person is special and everyone's 

learning process is different. Someone better perceives visual information, 

someone –  auditory. Blended model training takes into account all these features, 

as it allows to include audio or video lectures, graphics into the course. 
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Сучасний світ характеризується бурхливим розвитком хмарних 

технологій. Вони проникає в усі сфери життя і активно використовується в 

різних сферах людської діяльності. Зростаюче застосування хмарних 

обчислень також властиво вищій освіті. Серед великої різноманітності 

інноваційних технологій, безперечно, хмарні технології в освіті, зокрема для 

навчання іноземної мови, є особливо перспективними. Їх можна однаково 

ефективно використовувати як для застосування дистанційного навчання [1], 

яке стало особливо актуальною формою надання освітніх послуг у період 

пандемії [2], так і для традиційних занять в аудиторії (особливо із 

застосуванням інтерактивної дошки [3, 4]), урізноманітнюючи його 

нестандартними, креативними, ігровими віртуальними завданнями та 

віртуальними заходами, такими як вебінари, Інтернет-конференції, віртуальні 

заняття тощо. Більше того, сьогодні глобальні ІТ-компанії (Microsoft, Google, 

Facebook та інші) розробляють навчальний контент для хмарних технологій, 

що дозволяє розвивати різні компетентності з іноземних мов з його 

використанням. 

Застосування хмарних технологій в навчанні іноземної мови можна 

розглядати як сучасний крок в освіті, оскільки це робить вивчення мови 

більш доступним, надаючи всім рівний доступ до навчання, незалежно від 

місця перебування, соціального статусу та матеріального становища. Хмарні 

обчислення роблять інформаційні ресурси доступними як викладачам, так і 
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студентам через високошвидкісні комп’ютерні мережі, надаючи 

користувачам Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів віддаленого 

сервера та програмного забезпечення як он-лайн сервісу. Вищезазначене 

стало можливим завдяки головній характеристиці хмарних обчислень, які 

розподіляються й обробляються віддалено, а також відбувається збереження 

даних.  

Ця специфіка хмарних технологій зробила їх привабливими і відкрила 

низку переваг для їх застосування в галузі освіти, зокрема для навчання 

іноземної мови. Можна виділити значну кількість різних його позитивних 

рис, які є суттєвими для освітньої галузі. Розглянемо ті з них, які, на наш 

погляд, є найголовнішими [5]. 

1) Доступність та мобільність, оскільки, по-перше, немає потреби в 

потужних комп’ютерах, будь-який смартфон чи мобільний пристрій отримує 

величезні можливості, якщо відкрити вікно браузера. А по-друге, конкретне 

робоче місце не є необхідним; замість цього студент або викладач може 

працювати з будь-якого місця не тільки в університеті чи гуртожитку, але й 

де завгодно. Все це призводить до того, що освітнє середовище стає більш 

відкритим як для студентів, так і для викладачів. 

2) Економічність – це зменшення вартості програмного забезпечення, 

оскільки всі програми, які вимагає користувач, надаються службою, в якій 

будуть працювати додатки.  

3) Висока продуктивність та гнучкість, що, по-перше, дозволяє зберігати 

необмежені дані, по-друге, має високу швидкість обробки даних. І по-третє, 

це дозволяє успішно виконувати різні типи навчальної діяльності. 

4) Надійність, вона забезпечує певний рівень захисту як від вірусів, так і 

від реклами, а також забезпечує захист даних користувачів від втрат, які 

можуть виникнути, коли вони зберігаються на своєму жорсткому диску. 

Крім того, викладачам зручно налаштовувати програмне забезпечення 

для власних потреб, створюючи та накопичуючи базу даних навчального 

контенту, яку можна швидко скорегувати за необхідності. Ще однією 
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перевагою є можливість обміну банку завдань з колегами. Студенти, в свою 

чергу, можуть застосовувати хмарні обчислення, щоб краще підготуватися до 

занять, навчатися вдома. У той же час при використанні хмарних технологій 

рівень мотивації студентів до навчання є більш значним, а можливість 

збільшити час на роботу над певними навичками призводить до поліпшення 

результатів навчання.  

Ще однією причиною застосування хмарних обчислень у навчанні 

іноземних мов є той факт, що вже існують різні хмарні сервіси на сучасному 

ринку, які пропонують викладачам широкі творчі та методичні можливості 

для пошуку ефективних способів викладання та мотивації студентів до 

навчання. Це також дозволяє їм скоротити час і гроші та організувати 

навчання якнайкраще. 
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Соціально-економічні зміни, що відбуваються в Україні, вимагають 

суттєвих змін та реформування в сфері освіти. Національна програма 

інформатизації України передбачає створення загальнодержавної мережі 

інформаційного забезпечення науки, освіти, культури, охорони здоров'я 

тощо. Однією із складових цієї програми є впровадження в державі 

дистанційної освіти, яка сприятиме реалізації нових можливостей для 

розповсюдження знань, розширенню доступу до всіх рівнів освіти, 

імплементації системи безперервної освіти, індивідуалізації навчання при 

масовості освіти тощо. 

Дистанційне навчання – одна із форм навчання, яка виникла й 

удосконалювалася разом із розвитком Інтернет-технологій, на сьогодні має 

виділені характерні ознаки, принципи і низку теоретичних та практичних 

напрацювань [5]. Карантинні заходи, пов'язані з пандемією СOVID 19 

сприяла ситуації невідкладного впровадження дистанційної освіти у закладах 

освіти усіх рівнів.  

Незважаючи на  наявність значної кількості наукових робіт, присвячених 

особливостям дистанційної освіти, при практичному втіленні її, виявилась 

ціла низка проблем, пов’язаних як із загальною відсталістю у застосуванні 

технологій та недостатньою матеріальною базою, так і суттєвий брак досвіду 

учасників освітнього процесу (як викладачів, так і здобувачів освіти) у 

використанні інструментарію дистанційних платформ та необхідних 

електронних ресурсів. З іншого боку, це дало розуміння, що організація 

якісного масового дистанційного навчання у закладах вищої освіти – 

складний і багатофакторний процес, який знаходиться на стадії формування. 

Отже, саме карантин став тим поштовхом, що прискорив процес опанування 
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викладачами навичок користування всілякими платформами дистанційної 

освіти, виключно новітніми цифровими компетенціями, оволодіння 

спеціальними інструментами, електронними ресурсами для створення відео 

лекцій та добірок матеріалів, організації онлайн-демострацій, складання 

різноманітних тестових завдань тощо. Викладачі намагались знайти 

оптимальні шляхи передачі знань, що нерідко виливалось у інноваційні 

підходи та призводило до створення нових моделей навчання. Дистанційна 

форма навчання здатна забезпечити постійний освітній ріст особистості і, по 

суті, являє собою особисто-орієнтовану форму навчання, бо дає можливість 

пристосуватись не лише до конкретних умов навчання, а, навіть, до потреби 

конкретної групи або людини. Отже, залежно від можливостей викладачів та 

здобувачів освіти в межах різних навчальних дисциплін, викладачами 

обирається саме та модель, яка найкраще допомагає досягнути очікуваних 

результатів.  

Дистанційна форма може успішно застосовуватися при вивченні 

іноземної мови здобувачами освіти на будь-якому етапі навчання. 

Ефективність такого навчання залежить, насамперед, від якості методичного 

наповнення, що супроводжує кожне заняття. Методичні матеріали для 

дистанційного вивчення повинні бути спрямовані на самостійний розвиток 

іншомовної комунікативної компетенції студентів, набуття та тренування 

всіх необхідних лінгвістичних навичок, забезпечувати необхідні умови для 

засвоєння нового мовного матеріалу з подальшим практичним 

використанням, спонукати до активного творчого пошуку. 

До інформаційних належать ті технології та сервери, що 

використовуються для створення, збереження та передачі навчального 

матеріалу, а також для технічного супроводу дистанційного навчання на базі 

телекомунікаційних засобів: синхронні (web-чат, відео конференції та on-line 

семінари, вебінари, телекомунікаційні проекти, Skype, Zoom, Microsoft 

Teams, GoogleMeet тощо) та асинхронні, тобто ті, за допомогою яких всі 

учасники системи дистанційної освіти отримують доступ до методичної бази, 
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що повинна супроводжувати навчальний процес без будь-якого часового та 

просторового обмеження (електронні підручники та методичні вказівки, 

друковані матеріали з вправами та тестами, відтворені новітніми засобами 

мультимедіа або створені у системі Moodle, GoogleClassroom, Edmodo,  

автентичні аудіо та відео матеріали, web-форуми та web-сторінки і т.д.). [6] 

При використанні таких інформаційних ресурсів у студентів формуються 

навички читання, писання, аудіювання, удосконалюється монологічне та 

діалогічне мовлення, значно поповнюється словниковий запас, формується 

соціокультурна компетенція та мовний етикет. 

Дистанційне навчання розвивається колосальними темпами, цьому сприяє 

й розвиток мережі Інтернет, зростання її інформаційних і комунікаційних 

можливостей. Однак, дистанційні технології, впроваджені в освітній процес, 

вимагають більш ретельного відпрацьовування методик засвоєння знань, 

аналізу пріоритетів факторів, що впливають на ефективність роботи 

викладачів і студентів в дистанційному середовищі. Повноцінна реалізація 

задач  дистанційного навчання здійсненна лише за умов пошуку оптимальних 

засобів і шляхів взаємодії зі здобувачами освіти, адаптування традиційних 

методик вивчення навчальних дисциплін до нових умов, подолання 

нерівності учасників освітнього процесу в технічному забезпеченні, 

злагодженої та відповідальної взаємодії, високої самоорганізації та 

самодисципліні  обох сторін освітнього процесу. 
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Teaching foreign languages to university students is complex and multilevel. 

The introduction of distance education due to COVID-19 pandemic and further 

requires significant changes to this process at all stages. It is necessary to pay 

special attention to the organization of control over the level of academic 

achievements of students and their evaluation. 

All elements of teaching foreign language in universities should be considered 

as a connected system, which implies constant interaction between its participants, 

the creative approach of both the teacher and students [3]. Monitoring and 

evaluation of students' academic achievements have a prominent place in this 

system, because their aims are not only at testing the level of knowledge, skills and 

abilities of higher education, the level of achievement of educational goals, but 

they also reflect the quality of education, demonstrate gaps in the implementation 
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of previous educational elements and possible ways to eliminate them. These 

elements also show the feedback between the student and the teacher. 

Distance learning, as a today’s reality, involves the use of electronic and 

multimedia resources not only to provide teaching materials, because it is no 

longer self-education. And if online meetings can be organized almost effortlessly 

thanks to the many online platforms, monitoring and evaluating student 

achievement still needs to be refined. 

It is necessary to start with the fact that the control of students' knowledge in 

the framework of both distance and face-to-face learning is divided into incoming, 

current and final, it is carried out orally or in writing [2]. 

The task of input control is to diagnose the level of students’ knowledge at the 

beginning of the study of a particular course or discipline and, as a result, the 

successful organization of learning, the implementation of the principle of 

individual approach [1]. It is possible to carry out such control both orally and in 

writing. For example, it is possible to determine the average level of foreign 

language proficiency of students of a certain group with the help of entrance 

control. 

The purpose of current or periodic control is to monitor students’ academic 

achievements during the study of a discipline or course, or at their certain stages. 

Such control is carried out synchronously, during seminars, practical or laboratory 

distance learning, or asynchronously, by corresponding via e-mail or using online 

services, such as Google forms. 

The main forms of final control are tests and exams. 

Apparently, the types of control in distance learning remain classic. Both the 

entire education system and certain teachers face the difficult task of planning, 

organizing and implementing them. 

Thus, oral control through oral dialogue, face-to-face or individual interview is 

possible during online conferences in Zoom, Proficonf, Google Hangouts, etc. 

Written control requires special preparation. It consists of taking tests such as 

multiple choice, dragging text or images, adding own answer, etc., as well as 
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performing written tasks through the mailing. It is necessary for the teacher to 

master the basics of working with Moodle, Google Forms and other electronic 

resources to implement such control. 

Summing up, we understand that the purpose of monitoring students` 

achievements during distance learning and its kinds are unchanged.  The methods 

of its implementation should be modernized and digitized, as required today. 
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Необхідність зміни освітньої парадигми у викладанні іноземної мови 

онлайн в університетах з’явилась навесні 2020 року після світового локдауну. 

За даними ЮНЕСКО, навесні 2020 року 91% студентів університетів всього 

світу опинилося на онлайн навчанні. Це був перший глобальний локдаун 

університетів після Другої світової війни. Так світ постав перед новими 
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освітніми викликами. Досвід онлайн навчання навесні 2020 року показав, що 

навчання іноземної мови вже ніколи не буде традиційним [1], [2]. 

Сьогодні студенти можуть вивчати іноземну мову не лише віч-на-віч в 

університеті під керівництвом викладача, а також онлайн вдома або поза 

межами університету. Ця комбінація онлайн та офлайн освіти може зробити 

вивчення іноземної мови дуже гнучкими. Функція викладача університету 

може кардинально змінитися. Викладач університету може бути 

координатором, який заохочує та координує викладання та навчання 

іноземної мови. Багато викладачів зрозуміли, що, для того, щоб зробити 

онлайн навчання іноземної мови якомога цікавішим та інтерактивнішим, 

необхідно використовувати новітні цифрові технології, більшість з яких є 

безкоштовними.  

Важливим досвідом стало онлайн використання різних інтерактивних 

завдань з іноземної мови, рольових ігор, квестів, проектних завдань тощо. Це 

допомагало мотивувати та залучати всіх студентів до навчання іноземної 

мови онлайн. Безсумнівно, виявилося, що систему оцінювання та тестування 

компетентностей з іноземної мови можна також вдало використовувати 

онлайн. 

Сьогодні вже мобільне навчання змінює систему освіти, а мобільне 

навчання іноземної мови стає трендом. Сучасні навчальні сайти вже 

зосереджені на адаптації свого контенту для мобільного навчання іноземної 

мови.  

Безперечно, освіта в цілому стає глобальною. Наприклад, навесні 2020 

року під час онлайн навчання деякі авторитетні та відомі британські й 

американські університети пропонували вивчення англійської мови 

безкоштовно. Освітні Інтернет-сайти, ресурси та платформи з вивчення 

англійської мови швидко розвиваються, їх кількість та якість надзвичайно 

зросла.  

Таким чином, локдаун та онлайн навчання показали, що всі викладачі 

мають швидко опанувати новими цифровим технологіями та цифровою 
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грамотністю для викладання іноземної мови.  

Так, онлайн навчання продемонструвало, що і викладачі, і студенти 

університетів зазнали значних змін. Всім довелося адаптуватися, 

відпрацьовувати нові інтерактивні онлайн форми викладання іноземної мови, 

відповідати освітнім викликам у новоприйнятому форматі онлайн навчання.  
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У сфері вищої освіти актуалізується урізноманітнення освітніх моделей і 

форм [2]. З одного боку, цей процес спрямований на підвищення якості 

освіти, охоплення більшої кількості молоді, забезпечення економічної 

ефективності освіти, з іншого боку,  реалії пандемії Covid 19, стали 

провідним чинником і стимулом переформатування і переосмислення 

організаційних форм, оделей, змісту вищої освіти, що вимагає швидких й 

ефективних кроків. 

До провідних сучасних моделей освіти відносять: 1) поєднання 

традиційної вищої освіти, що забезпечується закладами вищої освіти, з он-

лайн технологіями і формування програм «змішаного» навчання (blended 

learning). Ця модель охоплює і традиційне дистанційне навчання; 2) 

запровадження у межах традиційних закладів вищої освіти повних або 
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коротких он-лайн курсів на здобуття вищої освіти. Такі курси можуть бути 

призначені для зарахованих студентів або для осіб, які не є зарахованими 

студентами, з нарахуванням кредитів за результатами навчання або без 

нарахування кредитів. Така модель має особливі переваги для реалізації 

концепції навчання протягом життя і сфери навчання протягом нетривалого 

періоду часу; 3) пропонування безкоштовних або платних навчальних курсів 

поза межами традиційних закладів вищої освіти з виданням сертифікатів про 

результати навчання чи без видання таких (with or without credits) [4]. 

Сучасні технологічні моделі он-лайн і відкритої освіти спираються на 

попередній досвід діяльності відкритих університетів та застосування таких 

технологічних пристроїв як радіо та телебачення, утім технологічно вони 

підкріплені значно більшим ступенем доступності й інтерактивності [1;2]. 

В університетах все частіше поєднуються аудиторні заняття з онлайн-

моделями, що прагнуть найкращим чином використати можливості кожної з 

форм навчання. Змішані моделі, що впроваджуються, є гнучкими й 

відрізняються за обсягом аудиторного і он-лайн навчання. Зокрема 

визнається, що обсяг аудиторного і он-лайн навчання за ними  маєь бути 

різним, наприклад при навчанні за бакалаврськими та магістерськими 

програмами [3].  Ймовірно роль он-лайн компоненти в освіті може стати ще 

більш важливою і навіть домінуючою через посилення запиту у більшій 

гнучкості освітніх послуг, а також через загрози на кшталт Covid-19 пандемії, 

що суттєво змінює функціонування не лише закладів вищої освіти, а й 

суспільства у цілому. 

Впровадження нових моделей і форм освіти, у свою чергу стає 

поштовхом до нових викликів щодо  організації навчальних занять та 

ефективного застосування методів і прийомів навчання.  

Зокрема перехід до виключно он-лайн навчання у період весняного 

«локдауну» 2020 р. примусив викладачів «з колес» оволодівати уміннями й 

навичками використання платформ та інструментів он-лайн освіти. 

Викладачі фактично самостійно мали опанувати функції платформ, обраних 
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для он-лайн занять, та Інтернет інструментів для розв’язання дидактичних 

завдань. Слід відзначити мобілізованість викладачів і їх прагнення до 

самоосвіти, що дозволило мобільно включитися у нові обставини 

навчального процесу і у цілому гідно впоратися з викликами. Надзвичайно 

корисними у цьому сенсі виявилися: он-лайн вебінари щодо обговорення 

методичних аспектів використання хмарних технологій, он-лайн платформ, 

Інтернет інструментів в освітніх цілях; методичні семінари у межах 

навчальних закладів та кафедр, що уможливили професійне обговорення 

застосування технологічних інструментів в он-лайн освіті; самоосвіта. 

Утім, оскільки для більшості викладачів дистанційне он-лайн навчання 

стало новим  досвідом повноцінної професійної освітньої діяльності,  

ретельного вивчення і опрацювання вимагають питання ефективного 

дидактично використання при викладанні іноземної мови мобільних додатків 

Viber, Telegram, WhatsUp, тощо, Інтернет програм (Skype), хмарних 

платформ (Zoom), Інтернет-інструментів (Google Forms) тощо. 

Крім того впровадження моделі дистанційного он-лайн навчання  та 

моделі змішаного навчання у закладах вищої освіти дозволило виявити, що 

застосування цих моделей означає збільшення навантаження як на 

викладачів, так і на студентів. Відповідно, набувають надзвичайної 

пріоритетності питання перегляду і адаптації навчальних програм, створення 

електронних навчальних комплексів, вирішення проблеми ефективної 

навчальної комунікації та контролю навчальних досягнень студентів. 

Зокрема, специфіка освітніх он-лайн моделей вимагає розробки системи 

навчальної комунікації, що охоплює регулярність розміщення інформації і 

повідомлень для студентів; швидкого реагування на звернення студентів; 

урізноманітнення способів комунікації із студентами; індивідуальне 

консультування й інформування студентів про результати виконання ними 

навчальних завдань, реагування на пости студентів у дискусійних он-лайн 

форумах тощо. При цьому необхідним є зростання усвідомлення студентами 

відповідальності за власну навчальну діяльність і навчальні досягнення. Але  
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це вимагає й підготовленості навчально-викладацького складу, усвідомлення 

зростання обсягу навантаження викладачів (зусилля, час), збільшення витрат 

на фахівців технічної і технологічної підтримки, розв’язання завдання 

коштовності розробки та адміністрування освітніх он-лайн програм і курсів. 

Крім того, на даний час виявилося, що он-лайн навчання ускладнює 

організацію парної та групової навчальної роботи (можливість організації 

таких можлива на ряді платформ лише у платних версіях) , які дозволяють 

активне залучення студентів в процес навчання. Водночас воно веде до 

збільшення частки письмових завдань у навчальній комунікації зі 

студентами. 

Тобто, постають першочергові завдання для адекватного реагування на 

виклики он-лайн моделей навчання. Вони охоплюють як організаційні 

аспекти, так і методичний супровід навчального процесу. 

Визнаючи суттєві перспективи он-лайн освіти, науковці і викладачі 

задаються питанням чи може он-лайн освіта замінити традиційну модель 

освіти. На даний час можна стверджувати, що все ж таки, у першу чергу, он-

лайн освіта розширює можливості доступу до навчання у закладах вищої 

освіти і може слугувати інструментом розширення освітніх можливостей 

традиційних форм інституційної освіти. Наприклад, можливості он-лайн 

освіти надають можливість закладам вищої освіти розробляти і пропонувати 

студентам додаткові освітні  курси та програми. Крім того її можливості є 

потенційно важливими для сфери підвищення кваліфікації, зокрема для 

працюючих осіб, для яких модель повноцінної «денної» освіти не є зручною.  

Проте слід зазначити, що дослідники  й викладачі-практики  на даний час 

вказують на нижчу якість навчального процесу і результатів навчання в он-

лайн форматі [3;4], що свідчить про те, що:1) необхідним є ретельне 

дослідження педагогічних аспектів он-лайн освіти; 2)  необхідні заходи із 

забезпечення якості академічної освіти з використання он-лайн моделей; 3) 

забезпечення якісної вищої он-лайн освіти пов’язане з чітко продуманою 
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організацією навчального процесу, підготовкою навчально-викладацького 

складу до її забезпечення, створенням чіткої системи педагогічної взаємодії.  
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Assessment has always been one of the most controversial issues in the 

educational world, posing challenges to classroom teachers and researchers 

concerning why, when, what, who and how to assess the learning process, and 

raising open-end discussions on reliability of assessment tools and existence of a 

grading system itself. Therefore, with COVID-19 pandemic having made teachers 

and learners change regular face-to-face instruction to virtual classrooms, the 
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process of assessment got more questions than answers. The aim of this paper is to 

identify the digital assessment tools that can be applied in distance learning in 

teaching English for Specific Purpose (ESP) in the military classroom. 

First of all, distance learning should be differentiated from online learning or e-

learning [1]. While the latter makes an integral part of blended learning in a 

traditional classroom, distance learning is completely digitalized whether it is 

synchronous or asynchronous. This type of learning is equally shaped by human 

factors and information technologies, which brings up additional issues for 

consideration. Thus, the achievement of learning objectives depends on the level of 

functioning of a desktop or a laptop, or a mobile phone available for learning; 

availability and speed of the Internet both for teachers and learners; the level of 

digital competency of both teachers and learners, and the individual patterns 

inherent to each participant of the distance learning towards information 

technologies regarding the time limit in front of the computer before fatigue or 

stress is developed.  Besides, the use of technologies for learning purposes is not 

free, and both teachers and students in most cases have to cover for themselves. 

On the other hand, the advantages of distance learning are obvious in all 

aspects of teaching, including assessment. Republished in 2016, the Australian 

Curriculum Teachers Guide to Assessment, recognized the potential of new 

technologies «to transform assessment practices through more personalized, 

interactive and intelligent forms of evidence gathering, as well as by providing 

more immediate, high-quality feedback to learners» [2, с. 6].  

Taking into account all these factors, teaching ESP for the military can be 

based on the application of online Google tools, such as Google Forms and Google 

Docs. Both tools are free, have simple interface, and work well for formative 

assessment. The only thing teachers should do is to sign in to a Google account and 

start creating an appropriate template. Google Forms allows attaching hyperlinks, 

pictures and videos to multiple-choice, gap filling or matching tasks, which makes 

them more engaging. Teachers do not have to waste time on developing test 

rubrics; the results of the tasks are automatically checked and saved for further 
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analysis. Google Forms can be used for self-assessment, which promotes 

autonomous learning skills.  

Application of Google Docs can facilitate peer-assessment and group 

assessment. Students can share a document, edit it together, and discuss the options 

of vocabulary or grammar in a chat box. Working together makes learning less 

threatening and more task-based. Students can check each other and give feedback, 

while the role of a teacher is to monitor the process.   

The main requirements for assessment in distance teaching remain the same as 

in a traditional classroom: 

- to preserve the standards of quality assessment; 

- to integrate testing and assessment smoothly into learning; 

- to instill the spirit of academic honesty into students and to develop zero-

tolerance policies on cheating.  
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Сьогодні новітні інформаційні технології впроваджуються ледь не в усі 

сфери діяльності людини. За допомогою інформаційних технологій можна 
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здійснювати професійну діяльність, спілкуватися, розважатися, реалізовувати 

творчі потреби, а також навчатися. У сучасному українському педагогічному 

товаристві ведуться різноманітні дискусії і серед багатьох актуальних тем 

центральне місце посідає проблема дистанційного навчання і використання 

освітніх онлайн технологій в навчальному процесі. Сьогодні для ЗВО 

організація навчального процесу у дистанційній формі стала такою ж 

необхідністю, як і оновлення та застосування ефективних методів навчання. 

У працях багатьох науковців приділено увагу технологічним 

особливостям дистанційної форми навчання, але разом з тим, недостатньо 

досліджено тему комунікативної складової навчання у дистанційній формі. 

Особливо ця проблема є чутливою, коли мова йде про таке «комунікативне 

явище» як вивчення іноземної мови. Під час вивчення іноземної мови 

здійснюються комунікації між викладачем та студентами, а також між 

самими студентами. Комунікативний метод навчання іноземної мови 

сьогодні є одним з найпопулярніших в світі. Багато хто вважає його найбільш 

прогресивним і найефективнішим для формування комунікативних 

компетентностей [1, 131]. 

Дистанційне навчання передбачає комунікацію між учасниками 

навчального процесу за допомогою електронних засобів, тобто певних 

«посередників», тому часом не може забезпечити повноцінну комунікативну 

складову навчального процесу. Але вдале поєднання дистанційного навчання 

разом із особистісно орієнтованим підходом до викладання сприяють 

осмисленому комунікативному процесу [4,44], який складає основу вивчення 

іноземної мови.  

Поряд з такими перевагами дистанційного навчання, як стрімка 

«технологізація» навчання і «динамічність» та гнучкість навчальних програм, 

існують також недоліки, які безпосередньо впливають на ефективність 

вивчення комунікативних дисциплін, серед яких і вивчення іноземної мови. 

Адже при швидкому запровадженню дистанційних форм практичних занять з 

іноземної мови часом спостерігаються непідготовленість викладачів і 
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студентів, як технічно, так і психологічно, до роботи у нових умовах, часом 

відсутність синхронізованого діалогу, а також ускладнення розуміння 

невербальних комунікативних засобів, які складають вагому частину процесу 

спілкування. 

Відбувається модифікація традиційних форм педагогічної взаємодії в 

умовах сучасних реалій. І, відповідно, актуальними стають вимоги до 

викладачів виявляти готовність до використання новітніх технологій у своїй 

професійній діяльності, а також удосконалювати комунікативні механізми 

для досягнення найбільшої ефективності навчальних занять в дистанційному 

форматі.  

Діалогізм педагогічної взаємодії повинен сприяти формуванню у 

студентів комунікативних навичок, серед яких основними є вміння слухати й 

чути, визначати важливі інформаційні акценти, адекватно реагувати на них, 

тобто взаємодіяти та взаємовпливати один на одного з метою ефективної 

комункації. Адже саме діалогічний стиль спілкування викладача забезпечує 

реальний психологічний контакт, який має виникати між учасниками 

навчального процесу і перетворювати їх на суб'єктів спілкування; подолання 

різноманітних психологічних бар'єрів, що виникають в процесі реальної 

взаємодії учасників навчального процесу (вікових, соціально-психологічних, 

мотиваційних, пізнавальних, ціннісних тощо); трансформацію традиційної 

для студентів позиції підпорядкування у позицію співпраці [3,146].  

Ефективність здійснення комунікацій у навчальному процесі впливає на 

формування та розвиток комунікативних навичок студентів, необхідних для 

здійснення мовленнєвої діяльності іноземною мовою. А відповідальність за 

успішність комунікації у навчальному процесі лежить, перш за все, на 

викладачеві, тому слід пам’ятати основні функції педагогічного спілкування: 

комунікативну ( встановлення і регуляція взаємовідносин між викладачем та 

студентами);  психологічну (створення умов для забезпечення психологічної 

свободи студентів, прояву індивідуальної особистості); пізнавальну 

(забезпечення повноцінного сприймання навчальної інформації студентами, 
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формування в них особистісного, емоційно-ціннісного ставлення до знань); 

організаційну (забезпечення раціональної організації навчально-практичної 

діяльності студентів); розвиваючу (формування особистості студента, 

передачу йому норм і правил поведінки, опанування оціночними і 

самооціночними критеріями); інформаційну (передача знань); регулятивну 

(створення сприятливої психологічної атмосфери спільної та індивідуальної 

діяльності) [2, с. 24].  

Комунікативний метод навчання іноземній мові спрямований на 

одночасний розвиток основних мовних навичок (усної та письмової мови, 

граматики, читання і сприйняття на слух або аудіювання) у процесі живого, 

невимушеного спілкування [5]. Відповідно, участь студентів у різноманітних 

комунікативних заходах, таких як відеоконференції, форуми та дискусії, 

може допомогти студентам сформувати і розвивати комунікативні навички, 

які необхідні для спілкування іноземною мовою. Вивчення лексичного чи 

граматичного матеріалу здійснюється на основі аутентичних матеріалів 

(оригінальних текстів, відео- та аудиозаписів) у контексті реальних ситуацій, 

що сприяє ефективності засвоєння матеріалу, а також формуванню 

необхідних комунікативних навичок. 

Слід зазаначити, що оволодіння мовленнєвими навичками (монологічне, 

діалогічне та полілогічне мовлення) краще відпрацьовувати в умовах 

поєднання живого (безпосереднього) спілкування та дистанційних форм 

навчання. Навчання студентів письмовій комунікації іноземною мовою 

передбачає оволодіння навичками написання листів, метою яких може бути 

обмін думками щодо виконання спільних проєктів, а також обговорення 

певних проблем. 

Таким чином, оскільки комунікація є одночасно і метою, і засобом 

вивчення іноземної мови, то ефективність формування та розвитку 

комунікативних навичок під час вивчення іноземної мови в умовах 

дистанційного навчання великою мірою залежить від того, наскільки 

викладач, як керівник навчального процесу, усвідомлює важливість 
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комунікативного підходу у навчанні та володіє сучасними педагогічними та 

інформаційно-комунікативними технологіями навчання. 
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Використання дистанційного навчання у вищих навчальних закладах 

України як і всього світу є одночасно вимогою сьогодення та  викликом для 

викладачів. Сьогодні проблема відсутності живого спілкування між 

викладачем та студентами вирішується за допомогою поєднання 

педагогічних знань та найсучасніших інструментів для синхронного та 

асинхронного зв'язку, які удосконалюються з кожним днем задля підвищення 

інтерактивності. В методиці навчання професійно-спрямованої іноземної 
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мови необхідно враховувати психологічні, педагогічні та організаційно-

технологічні засади організації навчального процесу в умовах дистанційного 

навчання.  

В сучасних умовах викладачам кафедри іноземних мов НАДПСУ 

доводиться реалізовувати освітні цілі в умовах дистанційного навчання із 

залученням сучасних технологій та різних методів з метою розвитку 

мовленнєвих і комунікативних навичок курсантів.  

Дистанційне навчання – це навчання на відстані, тобто курсант відділений 

від викладача відстанню. За «Концепцією розвитку дистанційної освіти в 

Україні» від 20.12.2000 р. «дистанційне навчання – сукупність технологій, які 

доставляють студентам, або будь-яким особам, які навчаються, основний 

обсяг матеріалу та забезпечують інтерактивну взаємодію студентів і 

викладачів під час навчального процесу, методом надання студентам 

працювати самостійно». 

Теоретичні і практичні аспекти дистанційного навчання були розглянуті в 

дослідженнях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених: J. E. Adams, F. 

Bodendorf, H. Dichanz, G. Hoppe, J. Kettunen, О. Пометун, В. Гриценко, Т. 

Коваль. На сьогоднішній день в Україні досвід використання дистанційного 

навчання зростає разом з кількістю ВНЗ, які використовують цю систему.  

Використання електронних пристроїв, таких інтернет та мультимедіа є 

основним засобом забезпечення електронного навчання в НАДПСУ. В 

умовах дистанційного навчання вивчення іноземної мови з використанням 

мультимедійних технологій передбачає, що курсанти повинні бути 

самостійнішими і використовувати нові стратегії навчання. Адаптуючись до 

викликів сьогодення викладачі кафедри іноземних мов намагаються 

інтегрувати Інтернет зі своїми навчальними матеріалами та стилями 

навчання для створення змістовного та цікавого навчального середовища. За 

допомогою інструментів для відеоконференцій, таких як Zoom, Google Meet, 

Viber і Skype, курсанти можуть завантажити матеріали заняття, відеозаписи, 

різноманітні завдання, які потрібно виконати під час заняття або самостійної 
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підготовки чи навчальні посібники. Однак для забезпечення ефективної 

відео-розмови в освітньому процесі недостатньо просто побачити і почути 

лише одного співрозмовника або партнера. Необхідно організовувати 

відеоконференції між кількома учасниками, забезпечуючи обмін та передачу 

додаткової інформації (презентації, документи, відеозображення з 

додаткових камер, чати з учасниками тощо). Формування та вдосконалення 

основ спілкування іноземною мовою у курсантів ВВНЗ потребує серйозної 

уваги до аспектів оволодіння майбутніми військовослужбовцями ДПСУ 

фонетичними характеристиками професійних термінів, вироблення вміння 

сприймати англійську мову на слух, розвиваючи розуміння та навички 

читання, оскільки успіх професійної діяльності прикордонників пов’язане з 

використанням іноземної мови. З цією метою викладачам доцільно готувати 

презентації з теми, що будуть спрямовані на розвиток вище вказаних 

аспектів.  
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Distance learning is an integral part of the modern educational model, requiring 

the educational institution and each teacher in particular to rethink learning 

techniques and methods in accordance with new standards and technologies. 



275  

Distance learning technologies using the Internet are used today both for mastering 

individual professional development courses for users and for higher education. 

Distance lessons, conferences, seminars, business games, laboratory work, 

workshops and other forms of training conducted with the help of 

telecommunications and other features of the World Wide Web, can increase the 

motivation of students in the discipline and qualitatively improve learning 

outcomes. The use of distance learning techniques in the study of foreign 

languages is widely used in modern higher education. Distance learning of foreign 

languages implies the use of modern information technologies. And if only 

yesterday linguists all over the world have tried to create computer programs to 

study certain aspects of the language, in modern education in connection with the 

processes of integration and globalization, the main role among the media sources 

is played by the Internet. Thanks to the Internet, millions of people are constantly 

communicating in social networks, various messengers, Internet forums as well as 

video conferencing programmes such as Skype. Learning a foreign language is 

becoming necessary, because without close interaction and understanding each 

other will not only be impossible to solve global problems of modern society, but 

also ordinary communication between people. 

 Today the Internet offers a variety of ways to learn a foreign language. A 

special variability is presented by learning English as the main language of 

communication of the world community. There are 4 main methods of teaching 

English: 1. Grammar Translation - the classic method of learning English. 2. Direct 

Method - direct method. 3. Audio-lingualism is one of the first modern methods. 4. 

Communicative Language Teaching - a modern standard method. Each method has 

its own focus and priorities [1]. Nowdays, given the pace of globalization, the use 

of information technology and the capabilities of the Internet, it is possible to 

review all existing methods in order to use them for learning English online. Let us 

consider the variants of using the existing traditional methods for learning English 

with the help of information technology.  
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The first method is the classical method of learning English, which is the 

method of translation from the native language to the foreign language and vice 

versa. One of the most traditional methods since the end of the nineteenth century. 

It was originally used to teach "dead languages" such as Latin and Greek. The 

main characteristic of this method is the study of grammatical rules and their 

application in translating a text from the mother tongue to a foreign language [2]. 

The classical method using the Internet is actually leveled, since the development 

of translation software or simply translators, which are hugely popular among 

students today, make this method ineffective. Apart from translators, this method 

also involves watching foreign films first with subtitles, then without subtitles. 

This method is particularly effective when watching your favourite films. So pick 

up a few favourite films on the internet, which you never get bored of watching. 

Watching children's TV shows helps a lot at the early stages of learning English, 

when vocabulary is low and listening skills are weak. The fact is that the shows for 

children use the most common words and simple turns of phrase, and this is very 

suitable for foreign students. Then it is advisable to immerse yourself in English as 

much as possible: watch music videos, news, TV shows, listen to songs and audio 

clips, the main thing is to make it interesting for yourself.  

The second method of learning English is also known as "natural", it emerged 

in the early 1900s as an alternative to the traditional method of translation. The 

focus is on good pronunciation, spontaneous use of the language without the use of 

translation, and little attention is paid to grammar analysis. This method is based 

on the student's direct practice in spoken English, understanding the foreign 

language in common everyday situations. For such a method to work, small groups 

of learners will be required, as well as high motivation, because it is difficult to 

generate natural situations in an artificial environment and to guarantee 

understanding and sufficient practice for all participants [3]. The Internet now 

presents enormous opportunities for using this method both for distance learning of 

English, for self-study and for classroom learning. This method involves the use of 

webinars, online conferences.  
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The third, Audio-lingualism method is a method of repeating and memorizing 

standard phrases. This approach has its roots in the USA, when during the Second 

World War there was a need to train key employees to speak a foreign language 

quickly and effectively. At the time this method was found to be quite successful, 

but again subject to small group work and a high level of self-motivation. This 

method aims at forming a mechanical habit, which is formed through repetition of 

basic patterns. This same focus on repeating and remembering standard phrases 

completely ignores the role of context in the language learning process. Today, this 

method involves the use of sites such as www.engvid.com, www.manythings.org 

and other similar resources. In other words, these are sites where one can learn 

various aspects of the English language, practice using and memorizing individual 

words, phrases and sentences.   

Communicative Language Teaching Method, or communicative learning 

methodology, is based on the idea that successful learning of a foreign language 

takes place through learning it in real situations, which in turn leads to a natural 

mastery and ability to use the foreign language. The teacher has two main roles: 

the first role is to facilitate the process of communication between all the 

participants in the classroom and to use different activities; the second role is to act 

as a leader of a given group, to control the learning process, and to motivate the 

students. This method implies the use of Skype, social media to communicate with 

native speakers in order to create situational dialogues where the learner is 

immersed in a conversational environment. The use of all of the above methods 

will make the lessons more effective. 
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Глобальний розвиток технологічного рівня і якості знань різних сфер 

діяльності безпосередньо вплинув на формування сучасної освітньої сфери. 

За допомогою традиційно сформованих форм освітнього середовища 

неможливо задовольнити поточні потреби сучасних студентів в знаннях. Для 

вирішення даної проблеми в сучасній педагогіці використовують 

впровадження інформаційних технологій, а саме дистанційне навчання в 

освітній процес. 

Під дистанційним навчанням мається на увазі інтерактивна взаємодія з 

одного боку, між викладачем і студентом, а з іншого ‒ між викладачем і 

студентом та інтерактивним джерелом інформації, а саме: web-сайтом, web-

сторінкою, інтерактивною платформою [2]. Існує велика кількість інтернет-

платформ, серед яких Google Classroom, Prometheus, Мій клас, E-Learning, 

Padlet та інші. 

Вищезазначені сервіси мають набір унікальних дидактичних 

можливостей, забезпечуючи інтенсифікацію й інтерактивність навчального 

процесу. Така взаємодія зображає всі компоненти, що властиві стандартному 

(очному або заочному) навчанню: цілям, змісту, методам, організаційним 

формам, засобам навчання. При цьому особливістю дистанційного навчання 

є реалізація всіх компонентів навчання за умови використання можливостей 

тих чи інших інформаційних і комунікаційних технологій. Ефективність 
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дистанційного навчання залежить від якості методичного оснащення 

кожного заняття, рівня можливостей постійного та достатньо динамічного 

телекомунікаційного спілкування викладача та студента на відстані, 

студентів між собою протягом навчального процесу [1]. Тому проблемними 

питаннями в процесі викладання дисципліни «Іноземна мова» є непостійний 

або тимчасовий зворотній зв’язок між викладачем і студентом, доступність 

до електронних засобів навчання, грамотна візуалізація навчальної 

інформації, яка відбиває основні компоненти навчання. Все це створює 

проблеми методологічного й технічного характеру. 

Крім того, однією з найпоширеніших проблем є проблема матеріально-

технічного забезпечення обох сторін взаємодії навчального процесу. 

Оскільки однією з переваг дистанційного навчання є можливість віддаленого 

доступу до освітніх ресурсів за допомогою мережі Інтернет, то наявність 

технічних засобів, за допомогою яких може здійснюватися такий доступ, стає 

обов’язковою [2]. Водночас розширення матеріально-технічної бази 

необхідне для створення якісного освітнього контенту, що є специфічним для 

дистанційної форми навчання, яка відрізняється за формою і змістом від 

традиційного наповнення аудиторних занять. 

В якості одного з недоліків дистанційного навчання можна виділити 

зниження кількості контактної роботи студентів з викладачем. У разі очного 

навчання викладач може скорегувати хід заняття при виникненні труднощів 

у студентів з завданнями, приділити більше часу для опрацювання теми або 

задати додаткове домашнє завдання на її відпрацювання [2]. При 

дистанційному навчанні поточний контроль виконання завдань є 

ускладненим, а коригування ходу заняття ‒ часто неможливе. Виходом з 

подібної ситуації стають окремі заняття для зняття труднощів. Це можуть 

бути синхронні аудиторні або онлайн заняття, але ефективність 

відтермінованого опрацювання труднощів є нижчою. На очних заняттях 

відповіді на запитання можуть даватися в поточному режимі, і динаміка 

взаємодії педагога зі студентом буде значно вищою. 
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Дистанційна форма навчання ускладнює процес відпрацювання мовних 

навичок: усного й писемного мовлення. Якщо писемне мовлення студента 

вимагає перевірки викладачем, то розвиток розмовних навичок вимагає 

безпосередньої участі в навчальній бесіді або її безпосереднього 

спостереження, наприклад, для виключення неправильного запам’ятовування 

мовних зворотів. Розвиток навичок усного мовлення вимагає присутності 

викладача, в такому випадку заняття в онлайн-режимі є складними, а 

індивідуальний супровід займатиме багато часу. 

Таким чином, перераховані моменти ускладнюють застосування й 

вдосконалення технологій дистанційного навчання іноземним мовам, однак 

ці технології дозволяють перейти на якісно новий рівень викладання даної 

дисципліни. Хотілося б зазначити, що тільки вміле поєднання аудиторних 

занять з активним використанням Інтернет-технологій та електронних 

освітніх ресурсів неодмінно призведе до формування іншомовної 

комунікативної компетенції майбутніх конкурентоспроможних фахівців 

різних сфер нашого життя. 
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Однією з головних проблем запровадження інноваційних форм навчання 

є вибір оптимального співвідношення найкращих традицій існуючої 

освітньої системи,  сучасних педагогічних інновацій та інструментарію 

інформаційно-комунікаційних технологій.  Як свідчить практика і низка 

досліджень,  тенденція навчання чітко розвивається в напрямі змішаного 

навчання  (blended  learning),  як процесу,  що створює комфортне 

інформаційне освітнє середовище,  системи комунікацій, що надають всю 

необхідну навчальну інформацію. У змішаному навчанні значна частина 

традиційного навчального часу,  замінена он-лайн навчальною діяльністю.  

Он-лайн діяльність може організовуватися,  серед іншого,  у вигляді надання 

посилання на ресурси і завантаження текстів і матеріалів, управління он-лайн 

вікторинами і полегшення подання завдання на самостійну роботу. Отже, під 

змішаним навчаннями розуміється поєднання формальних засобів навчання 

(роботи в аудиторіях, вивчення теоретичного матеріалу) й інноваційних  

(електронних) форм навчання  (обговорення за допомогою електронної 

пошти,  Інтернет-конференції, спільної роботи в телекомунікаційному 

навчальному проекті,  створення блог-квестів, виконання практичного 

завдання і розміщення його результатів на сайті портфоліо тощо), а також 

безперервним удосконалюванням методів навчання, професійних знань 

викладачів і студентів.  Змішана форма навчання органічно поєднує в собі як 

традиційні, так й інноваційні форми навчання. 

Змішане навчання як інструмент модернізації сучасної освіти на практиці 

реалізується в створенні нових педагогічних методик,  що основані на 

інтеграції традиційних підходів організації навчального процесу,  де 

здійснюється передавання знань, та технології електронного навчання. 

На думку К.  Куна,  метою змішаного навчання є намагання об’єднати 

переваги очного навчання й електронних ресурсів  [1,  с.16].  Моебз і 

Вейбелзах  (Moebs  & Weibelzahl) визначають змішане навчання як 

«поєднання дистанційного і традиційного спілкування в інтегрованій 

навчальній діяльності» [2, с. 3]. На думку Грехема (Graham, C.R.), змішане 
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навчання –  це підхід,  який інтегрує традиційне навчання і комп'ютерно 

опосередковане навчання в педагогічному середовищі [3, с. 5].  За 

визначенням В. М. Кухаренка, змішане навчання – це цілеспрямований 

процес здобування знань,  умінь та навичок в умовах інтеграції аудиторної і 

позааудиторної навчальної діяльності суб’єктів освітнього процесу на основі 

використання і взаємного доповнення технологій традиційного,  

електронного,  дистанційного та мобільного навчання за наявності 

самоконтролю студента за часом, місцем, маршрутами та темпом навчання 

[4]. 

Отже,  змішана модель навчання  –  це модель використання розподілених 

інформаційно-освітніх ресурсів у стаціонарному навчанні із застосуванням 

елементів асинхронного й синхронного дистанційного навчання,  яке 

практикується як елемент стаціонарного навчання під час проведення 

аудиторних занять і в самостійній роботі студентів.  Виходячи з цього,  

змішане навчання успадковує в собі елементи дистанційного навчання, але, у 

свою чергу, виключає його недоліки. 

Серед позитивних рис моделі змішаного навчання можна назвати 

наступне :  

1. Викладач доступний не тільки під час аудиторного заняття: 

спілкування з викладачем відбувається як в аудиторії, так і поза нею. За такої 

моделі консультацію викладача можна отримати за допомогою електронної 

пошти, поспілкуватися на форумі та в чаті. Розклад викладача завжди можна 

побачити на сторінці системи дистанційного навчання.  

2. Навчатися можна в будь-якому місці та в будь-який час: матеріали в 

системі змішаного навчання можуть бути викладені як в онлайн, так і в 

оффлайн режимі. Всі матеріали компактно розташовані й немає потреби 

витрачати час на пошуки потрібного матеріалу в іншому місці. Матеріали 

завжди можна опрацьовувати в зручному для себе темпі в бібліотеці, вдома, 

Інтернеткафе.  
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3. Індивідуальний контроль за навчанням: викладач має можливість 

спостерігати за прогресом, часом виконання завдань та ритмом роботи 

кожного студента. Такі дослідження дають можливість будувати певний 

графік навчання студентів та консультувати кожного студента окремо. З 

іншого боку, студенти також мають можливість контролювати свою 

успішність, ліквідовувати заборгованості та покращувати свої результати.  

4. Навчальні матеріали багаторазового використання дозволяють 

викладачеві удосконалювати, доповнювати та змінювати розроблені раніше 

навчальні матеріали, що робить процес навчання кожного року відмінним від 

попереднього.  

5. Розмаїття дидактичних підходів: кожна людина особлива і процес 

учіння у кожного відбувається по-різному. Хтось краще сприймає зорову 

інформацію, хтось - слухову. Модель змішаного навчання враховує всі ці 

особливості, оскільки дозволяє включати в курс аудіо- або відео лекції, 

графіку тощо [5].  

Для впровадження моделі змішаного навчання в освітній процес 

доцільним є наступне:  

1. Використання мультимедійних та віртуальних ресурсів при роботі в 

аудиторії. До таких ресурсів відносять відео, віртуальні екскурсії, 

інтерактивні Web-сайти, пакети програмного забезпечення. Такий тип 

навчання застосовується в тому випадку, якщо студенти не мають доступу до 

мережі за межами аудиторії. В аудиторії традиційне навчання поєднується з 

навчанням у мережі, а вдома студенти можуть опрацьовувати матеріал, 

використовуючи відео та аудіоматеріалами. Використання в аудиторній 

роботі пакетів програмного забезпечення робить процес навчання ще більш 

ефективним та унаочненим.  

2. Використання створених сайтів для підтримки змішаного навчання. 

Викладач може самостійно створити сайт, за допомогою якого буде 

відбуватися підтримка взаємозв’язку між викладачем і студентами. 
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Зайшовши на сайт, можна переглянути свої оцінки, визначитися з датою та 

місцем контролю, зокрема перескладання того чи іншого матеріалу.  

3. Використання систем управління курсом. До таких систем слід 

віднести платформи підтримки дистанційного навчання, використання яких в 

процесі навчання збагачує сам процес та допомагає організувати роботу за 

моделю змішаного навчання. В таких системах можна розташовувати всю 

інформацію про навчання: розклад, теоретичний матеріал, робити 

унаочнення, журнал успішності, різноманітні тести, видавати завдання та 

збирати всю інформацію. Розміщений завчасно лекційний матеріал дозволить 

студентам ознайомитися з темою та з’ясувати незрозумілі питання ще до 

повного вивчення теми. Можливість архівного збереження файлів дозволяє 

студенту звернутися в будьякий момент до призабутого матеріалу.  

4. Використання синхронних та асинхронних обговорен. Застосування 

обговорень при вивченні теми робить процес навчання більш насиченим. 

Наприклад, дискутуючи в синхронному режими, відбувається емоційний 

зв’язок між студентами та викладачем, що є необхідним елементом у 

формуванні особистості. А проводячи дискусії асинхронно, кожен учасник 

може подумати й ґрунтовно викласти свої міркування з приводу поставленої 

проблеми [5]. 

Застосування змішаної форми навчання у навчальному процесі може 

стати одним із ключових напрямків модернізації освіти у вищій школі, 

оскільки відкриває широкі можливості для здійснення самостійної роботи 

студентів під керівництвом викладача, сприяє розвитку самостійної творчої 

діяльності, стимулює одержання додаткових знань та їх закріплення, що дає 

можливість готувати конкурентоспроможних фахівців. 
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Education is in process of constant development. Teachers cannot imagine the 

teaching process nowadays without using online resources. The criteria for 

choosing means of distance education organisation: 

- Relevance to the set methodological goals, namely, to what extend the 

certain service or resource makes it possible to achieve the expected educational 

results in the distance format. 

- All-purposeness of the given instruments to reduce the number of different 

platforms which are used for the process of studying. 

- Understandability of the interface for teachers and students 

-  Accessibility of software means. 

- Choosing resources which are suitable for different platforms (PC, tablets, 

mobile devices etc.) 

- Information safety and minimization of the scope of personal data which is 

fixed on different platforms [1, c.19]. 
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Communication space creation 

Distance education stipulates several types of interaction with different 

purposes: 

- Rapid informing 

- Announcing the new material 

- Clarifying questions 

- Comments on the completed tasks etc. 

It is important to create a flexible and multifaceted communication structure. 

The main tasks which communication systems have to solve: 

- Building the basic communication way between teachers and students, quick 

informing about dynamic changes, announcements from the educational 

establishment’s administration. 

- Creation of the space for distance learning. 

The space for distance studying should perform the following functions: 

- conducting online classes; 

- providing access to various electronic educational materials; 

- receiving students’ completed assignments; 

- evaluation and feedback concerning the completed tasks; 

- possibility to ask questions and receive the answer out of the bounds of the 

online classroom [2]. 

The main forms of online communication: videoconference, forum, chat, blog, 

e-mail, questionnaire. Social networks, services for instant messages exchanging 

and mobile tools such as Viber, Telegram allow creating closed groups, 

communities, chats, conduct  discussions of topics, tasks, problems, information. 

The most common web - resources for distance education are: 

https://moodle.org/, https://classroom.google. com, zoom.us/download,https://ww

w.classdojo.com/uk-ua/signup/, https://www.classtime.com/uk/,LearningApps.org.  

The most popular services for instant interrogation are https://vseosvita.ua/, 

https://kahoot.com/,https://www.mentimeter.com/,  

https://www.polleverywhere.com/ etc.  
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One of the most accessible platforms for practical exercises creation is 

https://learningapps.org/, and for giving feedback there is a special service 

https://goformative.com/. Teachers can create different interactive exercises on the 

basis of flashcards using the sites https://www.studystack.com/ та 

https://quizlet.com/.  

Distance training can be conducted in two modes: synchronous (all participants 

of the educational process work simultaneously in the web-environment) and 

asynchronous (educational process is conducted according to the schedule which is 

convenient for the teacher and students). The difference between synchronous and 

asynchronous modes is in instant messaging and immediate feedback. The 

synchronous mode allows working in the real-time environment. The positive 

aspect of the given mode is that participants can be involved in the studying 

process instantly and at certain time. 

It is not useful to start distance learning with new topics. It is more effective to 

plan minimum quantity of explanation and more interactive activities. It is 

essential to work out the teacher’s actions and types of activities, predict the time 

for solving practical tasks using different distance education instruments, take into 

account the results of work and feedback. It is not useful to spend time on some 

organisational moments, but it is useful to pay attention to the level of the already 

developed competences and the students’ tempo. During the process of preparing 

for the class the teacher should combine digital tasks, work with textbook and 

workbook in the balanced way. Much attention should be paid to using practical 

assignments doing which doesn’t require using electronic resources.  

The rest of work is done in asynchronous mode. Having received the 

instructions, students do the tasks individually. The asynchronous mode allows 

placing educational materials in the Internet and students work in convenient time 

for them and communicating with the help of presentations, such as slide-show and 

video, discussion boards, forums and e-mails, groups in social networks or Viber, 

Telegram and so on. The advantages of the asynchronous mode include students’ 

independence, flexibility, individual tempo. In the ideal situation it is essential to 
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use mixed approach, which can help the teacher to combine the benefits of 

studying online and offline. As a result, on the one hand, students stick to more or 

less usual schedule for them, and on the other hand, they are not overloaded with 

online presence. Additionally, it is worth suggesting meetings at certain time for 

those students who need consulting.  

To summarise the abovementioned information we can say that nowadays 

teachers try to get acquainted with different online services and master digital 

skills in order to conduct their foreign language lessons in the most effective way, 

using the most appropriate forms and methods of online teaching. 
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Інформаційно-комп’ютерні технології, які вже довгий час широко 

використовуються у закладах вищої освіти, останнім часом відіграють 

особливо важливу роль, зокрема й у викладанні іноземної мови. Дослідження 

доводять, що використання ІТ у навчальному процесі психологічно та 

педагогічно обґрунтоване, сприяє інтенсифікації всіх складових навчального 

процесу та підвищенню ефективності навчання, удосконаленню форм та 

методів організації самостійної роботи студентів, підвищенню мотивації та 

автономності студентів у вивченні навчальної дисципліни, індивідуалізації 

навчального процесу, покращенню його керованості та контролю за рівнем 
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навчальних досягнень студентів. В організації навчального процесу поряд з 

пошуковою та інтерактивною функціями, ІТ виконують також інформаційно-

навчальну функцію [1, с. 78-83], до якої відносять у тому числі й 

використання в навчальному процесі таких онлайн-ресурсів, як  електронні 

словники, можливостям використання яких для розвитку лексичної 

компетенції студентів та розширення фахового вокабуляра присвячена 

публікація. 

Слід зазначити, що у професійній компетентності фахового юриста 

важливою складовою є комунікативний компонент, зокрема і вміння 

здійснювати професійну комунікацію іноземною мовою. Комунікативна 

компетентність передбачає вміння ясно і чітко висловлювати свої думки, 

переконувати, аргументувати, брати участь у діалозі, тощо. Професійне 

мовлення, у свою чергу, потребує спеціальної підготовки, професійному 

спілкуванню треба вчитись. Значну роль у становленні професійного 

мовлення відіграє фаховий вокабуляр, який включає спеціальну 

термінологію та професійні вислови. Тому цілком логічно, що серед 

предметних компетенцій, які мають бути сформовані у майбутніх фахівців як 

один із результатів навчання іноземній мові у закладі вищої освіти, є 

лексична компетенція, що передбачає знання широкого діапазону лексики, у 

тому числі базової фахової термінології, яка використовується при здійсненні 

комунікації в межах тем професійної сфери. Для досягнення цієї мети сучасні 

ІТ технології відкривають нові можливості як для викладачів, так і для самих 

студентів. Однак, викладачі не завжди є достатньо поінформованими щодо 

існування певних освітніх онлай-ресурсів або не володіють інформацією про 

весь функціонал та потенціальні можливості застосування для організації 

ефективного освітнього середовища сервісів, якими вони вже користуються. 

Отже, висвітлення питань, пов’язаних із застосуванням нових форм, 

технологій та методів роботи з лексикою, у тому числі й фаховою 

термінологією, є актуальним.  
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Сьогодні існує достатньо широкий спектр комп’ютерних програм, сайтів 

та застосунків, спрямованих на засвоєння лексики в інтерактивному режимі. 

Наприклад, застосунок TinyCards, побудований за принципом дидактичних 

карток (flashcard apps), поєднує дві технології, які допомагають студентам 

надовго зберігати інформацію в пам’яті: технологію пригадування та 

технологію повторення з інтервалами. Спираючись на досвід використання 

подібних застосунків, можемо стверджувати, що це ефективні інструменти 

для засвоєння лексики. Дослідження також доводять ефективність 

застосування сервісу Quizlet для розвитку лексичної компетенції студентів-

юристів [2]. Є застосунки у більш «розважальному» форматі, зокрема ігри та 

вікторини, такі як, наприклад, Kahoot. Використання таких програм та 

застосунків надає студенту більший рівень автономності, більше 

можливостей для індивідуалізації навчання за допомогою завдань 

відповідного рівня складності, можливість навчатись у час та в темпі, які є 

зручними для студента, а також отримувати миттєвий відгук про засвоєння 

матеріалу.  

Однак, застосування згаданих онлайн-ресурсів у більшості випадків 

вимагає від викладача значних зусиль та витрат часу, що доволі часто є 

перешкодою для їх використання. Тому хотілося б звернути увагу на 

доступні і прості в застосуванні онлайн-ресурси. Зокрема, на такий 

інструмент як електронний словник, що дозволяє відмовитись від нудного і 

не завжди продуктивного записування слів у паперовому словнику та робить 

процес вивчення нових лексичних одиниць значно ефективнішим, цікавішим 

для студентів та може використовуватись для організації як аудиторної, так і 

самостійної індивідуальної та групової роботи студентів. 

З цієї точки зору, цікавим онлайн-ресурсом для вивчення лексики є 

вебсайт dictionary.cambridge.org, на якому розміщено електронний словник 

Cambridge Dictionary, досвід використання якого продемонстрував його 

ефективність. Зазначимо, що згаданий онлайн-словник має доволі широкий 

функціонал і використовується відвідувачами сайту не тільки як перекладний 
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або довідковий ресурс, який містить різноманітну, у тому числі граматичну, 

інформацію про лексичні одиниці, а й як інструмент для засвоєння нової 

лексики, розширення лексичного запасу та поглиблення знань про лексичні 

одиниці, що вже є у вокабулярі студентів. Слова в словнику подаються з 

поясненням значення та в контексті, з прикладами їх вживання в реальному 

мовленні, можна прослухати вимову нового слова, дізнатися про особливості 

його лексичної сполучуваності, синоніми, антоніми, перевірити переклад, 

тощо.  

Сайт словника також містить блоги з порадами щодо вживання лексичних 

одиниць або тематичних лексичних груп, знайомить відвідувачів зі 

значеннями нових слів англійської мови, тощо. Для розширення загального 

лексичного запасу можна використовувати опцію «слово дня», завдяки якій 

студенти кожного дня знайомляться з новим словом, або пригадують вже 

знайоме. Важливою особливістю цієї функції є те, що нею можна 

користуватись через популярний серед сучасних студентів додаток Instagram, 

в якому кожного дня буде з’являтись одне нове слово, яке потім можна 

закріпити в аудиторії попросивши студентів, наприклад, перекласти слово 

або використати його у власному реченні. Словник також має власний 

аккаунт у Twitter, де щотижнево публікуються ідіоми. Отже, методично 

продумане застосування можливостей словника допомагає цікаво 

організувати процес засвоєння нової лексики та досягти необхідного 

результату.  

Ще однією технікою, що заслуговує на увагу, є опція “Cambridge 

Dictionary +Plus”, яка дає можливість використовувати ресурс для створення 

списків лексичних одиниць (word lists), за допомогою яких процес вивчення 

лексики стає цікавим та результативним, що мотивує студентів більше часу 

приділяти вивченню іноземної мови. Складати списки лексики можна за 

тематичним принципом, це можуть бути лексичні одиниці, об’єднані за будь-

якими іншими ознаками, наприклад слова для тренування вимови певних 

звуків, однокореневі слова, лексика до заняття, лексика до уроку підручника, 
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до тексту, лексика для конкретного студента, групи студентів, за 

семантичною, граматичною ознакою, тощо.      

Для того, щоб скористатись цією функцією, потрібно пройти реєстрацію 

на сайті словника для створення особистого аккаунту, в якому створюються і 

зберігаються лексичні списки. Перевагою цієї функції є простота 

застосування, оскільки потрібно лише створити новий список, знайти в 

словнику слово у потрібному значенні і одним кліком додати його до 

створеного списку. Ця опція допомагає легко та системно організувати 

процес самостійної роботи студентів з вокабуляром, оскільки треба просто 

надати студентам доступ до необхідного списку і вони в будь-який момент 

зможуть з ним працювати. Списки можна використовувати для повторення 

лексики, наприклад перед тестом або іспитом. До того ж не тільки викладач 

може створювати списки для студентів, можна дати студентам індивідуальне 

або групове завдання скласти власні списки слів, наприклад до якоїсь теми 

або до індивідуального читання, тощо. Важливою особливістю є також те, що 

словник містить вбудований функціонал для автоматичного створення тестів 

та вікторин на основі створеного списку слів, отже списки можна також 

використовувати для тренування або тестування. Також їх можна 

використовувати для організації різноманітної діяльності на занятті, 

наприклад складати речення з цими словами, щоб створити цілісний текст, 

можна робити це в чаті, якщо заняття проходять онлайн.  

Отже, новітні технології змінюють освітній простір та надають безліч 

можливостей для використання інновацій, разом з тим вимагаючи зміни 

підходів до викладання іноземних мов у сучасному інноваційному 

освітньому середовищі. Для оволодіння необхідними навичками та техніками 

використання інноваційних технологій потрібен час та умови, але за останній 

рік ситуація кардинально змінилась і цей процес значно прискорився. Крім 

того, вважаємо, необхідні наукові дослідження дидактичних аспектів 

застосування онлайн-ресурсів на різних етапах навчального процесу.  
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The objective trend in distance education in higher education is to reduce the 

number of classroom hours and increase the number of hours devoted to 

independent work of students. The role of the teacher in the educational process is 

transformed: teacher’s function gradually loses relevance as the main source of 

information, he becomes an organizer, consultant, leader and expert of independent 

work of students. All this requires the search for more effective learning tools that 

would perform the following functions in the learning process: informational, 

formative, systematizing, controlling and motivating ones. These requirements can 

be met by the latest computer technology, which includes electronic textbooks, 

multimedia courses, training programs and distance learning in general. In 

addition, today global problems associated with the COVID - 19 pandemic require 

the transfer of higher education to distance learning. 

Ukrainian legislation supports the rapid development of distance education. 

This is confirmed by various provisions and regulations of Ukrainian legislation on 

this topic, namely the Law of Ukraine "On Education", "Concept of distance 
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education in Ukraine", "Regulations on distance learning", the state program 

"Education" and others. 

The main components of the concept of "distance learning" are: 

 - the subjects of the process; 

 - components of the educational process (teaching aids, organizational and 

control methods); 

 - ICT tools. 

  The distance format considers the presence of all the inherent attributes of 

full-time learning, such as group discussions, collective discussion of the passed 

material, live communication, etc. 

To ensure a full-fledged educational process at distance, in addition to 

technical tools, the teacher must have a number of professional and personal 

competencies that will interest, organize students at the initial stage and keep their 

attention until the final. 

Thus, the main idea of distance learning is to create a learning information 

environment that includes computer information sources, electronic libraries, video 

and audio libraries, books and textbooks. The components of such a learning 

environment are both students and teachers, whose interaction is carried out using 

modern telecommunications. This learning environment provides unique 

opportunities for students to gain knowledge both independently and under the 

guidance of teachers. When using distance education, various methods of 

conveying educational methodological information can be used (abstracts and 

essays, interactive lectures and seminars). Today, several generations of special 

technologies have changed - from ordinary printed educational publications to 

modern computer technologies: audio and video broadcasts, video conferencing, E-

Learning, various Internet broadcasts, Internet conferences). 

However, despite the significant advantages of this type of education and the 

significant results of the work of higher educational institutions of Ukraine in the 

implementation of distance education the process is delayed due to several 

necessary problems to solve, namely: 
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- insufficiently perfect legislative base of Ukraine on wide introduction of 

distance learning; 

- Insufficient funding to provide the material base of higher education 

institutions for the implementation of the DFE; 

- low funding for the development and implementation of distance technologies 

in higher education; 

- Insufficient state support for the development of distance education in 

Ukraine; 

- higher education institutions use different models, technologies and forms of 

organization and use of educational content, which complicates the exchange of 

positive results and achievements and effective information exchange [2, р. 116]. 

It is important to emphasize that one of the main obstacles to the spread of 

distance learning in our country is the situation that the internal culture of 

education recognizes mainly traditional learning. Therefore, so far it does not 

execute its functions. 

The most suitable model for universities in modern conditions, as already 

trained practice, is the integration of full-time and distance forms of education, a 

combination of traditional forms with new (distance) one. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах, коли обсяг необхідних для 

людини знань різко зріс, важливо навчити студента орієнтуватися у 

стрімкому потоці інформації, щоденно поповнювати свої знання. Формат 

дистанційної освіти в Україні дозволив поглянути на проблему самостійної 

роботи учнів та студентів дещо глибше. Перехід різних типів навчальних 

закладів на дистанційну та змішану форми навчання певною мірою вніс 

корективи стосовно кількості навчального та позаурочного часу та показав, 

що студенти не завжди вміють раціонально використовувати свій час. Мова 

йдеться про здатність студентів працювати самостійно, виконуючи різний 

обсяг завдань. Особливо гостро, на думку автора, дана проблема постає 

стосовно вивчення іноземної мови. У зв’язку з цим значного інтересу набуває 

розробка форм організації, методів управління та контролю самостійної 

роботи студентів, перехід на методи, спрямовані навчити студентів вчитися 

самостійно. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Глибина та міцність знань 

студентів з іноземної мови та розвиток у них необхідних автоматизмів у 

застосуванні цих знань на практиці значною мірою  залежать від уміння 

студентів самостійно працювати, оскільки жоден курс навчання іноземної 

мови не дає повоного володіння мовою, а лише допомагає тим, хто 

навчається,  долати труднощі у процесі набуття знань та їх подальшого 

удосконалення. Сутність самостійної роботи, її ознаки, цілі, завдання та 

структура досліджені досить ґрунтовно (С.Архангельський, Є.Голант, 

Б.Єсіпов, В.Ляудіс, О.Нільсон, П.Підкасиситий та ін.), вивчені підходи до 

класифікації та форм організації самостійної роботи (І.Лернер, І.Малкін, 

П.Підкасистий, І.Ундт), висвітлені питання організації самостійної роботи та 
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її вдосконалення (М.Гарун, В.Граф, І.Ільясов та ін.). Важливо зауважити, що 

й дослідження психологів стосовно з’ясування вікових меж та основних 

суперечностей осіб зрілого юнацького віку (від 18 до 20 років) (праці 

Е.Еріксона, Е.Шпрангера, І.Кона, В.Слободчикова) є досить важливими для 

розгляду проблеми самостійної роботи, оскільки мова далі буде йтися про 

саме цей віковий контингент студентів. Однак питання організації 

самостійної роботи студентів не достатньо акцентувалося, і, як наслідок, не 

розроблене належним чином. 

Мета роботи полягає в розгляді та узагальненні основних засад і  

особливостей організації самостійної роботи студентів з іноземної мови, які 

можна використати в умовах дистанційного навчання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. У сучасному словнику з 

педагогіки самостійність подається як уміння поставити певну мету, 

наполегливо домагатися її виконання власними силами, відповідально 

ставитися до своєї діяльності, діяти при цьому свідомо та ініціативно не 

тільки в знайомій ситуації, але й у нових умовах, що вимагають прийняття 

нестандартних рішень [8, с.  689]. Поняття «самостійної роботи» в 

педагогічній та науково-методичній літературі трактується неоднозначно. З 

позицій системного підходу самостійна робота розглядається як цілісна 

педагогічна система, представлена в поєднанні її структурних (мета, 

навчальна інформація, засоби педагогічної комунікації та ін.) і 

функціональних компонентів (гностичний, проектувальний, конструктвиний, 

комунікативний, організаторський, корективний).  

Самостійна робота студентів є вищою формою навчальної діяльності, в 

процесі якої студент здобуває нові знання, вміння і навички, форми 

поведінки, риси характеру, установки, переконання, мотиви [4, с. 327]. Вона 

виконує пізнавальну, навчальну та виховну функції, тобто розширює і 

поглиблює отримані на заняттях знання, розвивиає вміння і навички з 

вивчення наукової літератури, виховує самостійність, творчість і т. ін.; 

виступає «основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, 
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вільний від обов’язкових навчальних занять. Навчальний час, відведений для 

самостійної роботи студента, регламентується навчальним планом і повинен 

становити не менше 50% від загального обсягу навчального часу студента» 

[5, с. 25]. Зміст самостійної роботи з іноземної мови визначено у робочій 

навчальній програмі дисципліни, а також методичними матеріалами, 

завданнями та вказівками викладача [5]. «Самостійна робота студента 

забезпечується системою навчально-методчних засобів, передбачених для 

вивчення конкретної навчальної дисципліни: підручник, навчальні та 

методичні посібники, конспект лекцій викладача, практикум тощо. 

Методичні матеріали для самостійної роботи студентів повинні передбачати 

можливість проведення самоконтролю студентами» [5, с. 25]. 

У методиці викладання іноземних мов типи занять прийнято розрізняти за 

дидактичною функцією – аудиторна та позааудиторна робота, на останню 

припадає від 1/3 до 2/3 навчальних годин від аудиторної роботи. 

Позааудиторні заняття спрямовані на оволодіння та удосконалення знаннями, 

навичками мовлення,  мовленнєвими вміннями [2, с. 83]. Та перш ніж 

продовжити розгляд визначеної проблеми, доцільно звернутися до 

результатів психологічних досліджень. Інтелектуальний розвиток студентів у 

віці зрілої юності домінує серед інших потреб особистості данного віку [7, с. 

257]. У цей період відбувається вступ до вищого навчального закладу та 

розпочинається серйозна підготовка до майбутньої професії. Такі нові 

обставини вимагають від студента «перебудувати свої уявлення про 

навчання, звички, поведінку, на нових засадах забезпечити власну 

самоорганізацію» [7, с. 258]. Таким чином  виникає потреба у нових формах 

діяльності, «що передбачають більшу самостійність, свободу вибору», 

«становлення самосвідомості зумовлюється потребою в самостійності, 

потребою в самоосмисленні, самоідентифікації» [7, с. 260]. Дані чинники 

мають значний вплив на готовність і вміння самостійно оволодівати 

знаннями та удосконалювати навички і вміння з іноземної мови. 

Планування самостійної роботи повинно включати наступні обов’язкові 
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компоненти: а) відбір навчального матеріалу з урахуванням його обсягу, 

ступеню складності, рівня інформативності; б) навчання студентів уміння 

працювати самостійно, використовуючи в якості керівництва розроблені 

завдання-інструкції; в) розробка дієвої системи самостійної роботи студентів 

(дотримання графіків роботи, систематична оцінка знань студентів, 

підготовка ключів для самокорекції і т. ін.); г) створення необхідних умов 

для здійснення роботи (забезпечення спеціальною літературою, методичними 

розробками і т. ін.) [9, с.117]. 

Самостійна робота з іноземної мови, особливо в умовах дистанційної 

організацїї навчального процессу, передбачає вміння працювати з книгою та 

словником, вміння слухати та розуміти іншомовне мовлення, говорити, 

вживаючи знайомі граматичні форми та слова іноземної мови, читати та 

розуміти прочитане. Самостійна робота студентів містить у собі дії різного 

характеру: наслідування за зразком, тренувальні вправи, вправи на матеріалі 

спостережень, усвідомлення прослуханого чи прочитанного матеріалу, 

набуття нових знань з різних джерел, застосування знань у розумовій та 

практичній творчій діяльності [ 3, с. 174-175]. Позитивні результати можна 

очікувати в разі дотримання певних умов. До них належать наступні: 1) 

усвідомлене засвоєння навчального матеріалу; 2) чітка цілеспрямованість у 

роботі; 3) посильність пропонованих завдань; 4) послідовність роботи над 

навчальним матеріалом. 

Звичайно, для успішного виконання завдань, призначених на самостійне 

опрацювання під час дистанційного навчання в університеті,  в 

розпорядження студентів необхідно надавати такі дидактичні засоби, які 

допомагають самостійно оволодіти мовою, а саме: завдання до вправ, 

методичні рекомендації (пам’ятки), навідні питання, опори. Можна сказати, 

що це методичний інструментарій для студентів [6, с. 229-230]. Завдання до 

вправ повинні спрямовувати увагу студентів, концентруючи їх увагу на 

певній трудності при оволодінні мовним матеріалом. Такі завдання будуть 

досить корисними у випадку необхідності виокремлення конкретної 
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інформації.   

Методичні рекомендації краще готувати у короткій, стислій формі. 

Здебільшого вони мають характер об’єктивно існуючих оптимальних правил 

навчальної праці стосовно іноземної мови. З методичної точки зору, в них 

тісно переплітаються навчальна та виховна складова. Здебільшого вони 

мають характер об’єктивно існуючих оптимальних правил навчальної праці 

стосовно іноземної мови. Методичні рекомендації розраховані на здатність 

студентів усвідомлено керувати своєю волею та емоціями, вони одночасно 

сприяють і вихованню цієї здатності. Найліпше такий інструмент реалізовує 

себе стосовно самостійного розвитку мовленнєвих умінь. 

Навідне питання концентрує увагу на важливій стороні явища, яке 

опрацьовується, звужуючи таким чином зону пошуку. Якщо методичні 

рекомендації дають інформацію у готовому вигляді, то навідне питання 

сприяє виявленню відповіді в результаті активного пошуку її самими 

студентами, отже має більш сильний активізуючий вплив. Викладач має так 

формулювати ці питання, щоб вони охопили всі функції та форми явища, яке 

засвоюється студентами самостійно.  

Значно полегшують самостійну роботу студентів над засвоєнням 

іноземної мови опри. Студенти можуть добирати собі опори із різних джерел 

інформації, це може бути текст, вправи, або спеціально організований 

словник у вигляді функціонально-смислової таблиці або ж лексичні таблиці. 

Зв’язний текст є такою опорою, в якій, зазвичай, є все для побудови власного 

висловлювання. Крім вербальних опор у самостійній роботі 

використовуються також невербальні опори: картинки, схеми, діаграми, 

таблиці та ін. Вміння працювати з опорами допомагає вирішувати завдання 

збагачення мовленнєвих можливостей студентів з одночасним розширенням 

їх методичного арсеналу, оскільки учні оволодівають способами побудови 

свого висловлювання, його плануванням, добором адекватних засобів 

висловлювання думок, оформлення їх у відповідності до комунікативного 

задуму [6, с. 231-232]. 
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Самостійна робота має велике значення для розвитку вмінь 

непідготовленого мовлення, оскільки необхідна інтенсивна робота у 

підготовленому мовленні відбувається індивідуально та самостійно. Писемне 

мовлення реалізується також самостійно та індивідуально. Студент 

опрацьовує факти та події, про які він хоче комусь повідомити, одночасно він 

також добирає необхідний для цього мовний матеріал. Тренування студентів 

у використанні даного матеріалу цілком можливо здійснювати у ході 

самостійної роботи. Значне місце відводиться самостійній роботі і при 

оволодінні мовним матеріалом, завдяки її активізуючій ролі відбувається 

більш міцне засвоєння лексико-граматичного матеріалу та розвиток гнучких 

лексико-граматичних навичок. Таким чином, самостійна робота органічно 

вплітається у загальну канву навчального процесу. 

Правильно організована самостійна робота студентів є важливим 

чинником  у розвитку та вдосконаленні вмінь читання. У методиці 

викладання іноземних мови  для самостійного читання пропонуються різні 

види вправ:  1) завдання-вправи на отримання змістовної інформації і її 

логічне опрацювання; 2) завдання-вправи, спрямовані на усвідомлення 

функції композиційно-стилістичних особливостей даного тексту; 3) 

завдання-вправи, які готують студентів до різних форм узагальнень у зв’язку 

із змістовою інтерпретацією прочитаного; 4) завдання-вправи, метою яких є 

збагачення мовлення студентів новим матеріалом, вилученим із даного 

тексту [1, с.188-189]. 

Висновки. Отже, самостійна робота студентів з іноземної мови має 

важливе значення для успішного оволодіння основним вміннями та 

навичками та для їх поступового і постійного вдосконалення. За умов заміни 

аудиторної роботи спілкуванням на різних платформах, передбачених для 

реалізації дистанційної освіти, самостійній роботі має відводитися необхідна 

кількість часу.  Форма організації самостійної роботи, яка здійснюється з 

використанням попередньо розроблених методичних рекомендацій, завдань, 

інструкцій, опор та інших форм контролю, буде сприяти формуванню у 
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студентів звички працювати систематично та самостійно, підвищувати 

мотивацію до вивчення іноземної мови.  
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Метою доповіді є визначення сутності поняття «дистанційне навчання», 

цілі та характерні риси дистанційного навчання при викладанні курсу 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням». 

Дистанційне навчання – це спосіб отримання освіти із використанням 

комп’ютерних та сучасних інформаційних технологій, що надає студентам 

змогу навчатися на відстані, без відриву від роботи та виїзду за кордон. 

Серед інших назв дистанційного навчання використовуються і такі, як 

«відкрита освіта», «електронна освіта», «віртуальне навчання» тощо. Такий 

спосіб отримання знань передбачає комфортну та зручну для кожного 

студента обстановку та можливість навчатися без відриву від роботи. На 

відміну від заочного навчання, з яким часто порівнюють дистанційну форму, 

остання передбачає не лише постійну самоосвіту та роботу з засвоєння знань, 

а і постійний контакт як із викладачами, так і з іншими студентами, в той час 

як заочна форма освіти передбачає спілкування з викладачем лише декілька 

разів на рік [1]. 

Для успішного проведення дистанційного навчання при викладанні курсу 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням» успішно використовується 

система MOODLE. Система MOODLE швидко розвивається і відіграє велику 

роль для дистанційного навчання у вищих начальних закладах. Вона 

відкриває студентам доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищує 

ефективність самостійної роботи, знаходження і закріплення різних 

професійних навичок, а викладачам дозволяє реалізовувати принципово нові 

форми і методи навчання із застосуванням концептуального і математичного 

моделювання явищ і процесів. 

Варто визначити основні цілі і завдання інформаційно-освітнього порталу 

ВНЗ [2, c. 82]:  

− об’єднання інформаційних, технологічних, довідкових, освітніх 

ресурсів і сервісів, що задіяні в навчальному процесі в єдиний інформаційний 

простір;  

− інтеграція та упорядкування всіх освітніх ресурсів кафедр ВНЗ;  
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− забезпечення структурованого, уніфікованого доступу до всіх 

інформаційно-освітніх ресурсів кафедр ВНЗ;  

− підтримка неперервного зростання кваліфікації педагогів;  

− формування єдиного інформаційно-освітнього середовища з метою 

обміну досвідом, накопичення і використання знань;  

− оперативне задоволення інформаційних потреб користувачів;  

− надання студентам можливостей для самовдосконалення, саморозвитку, 

самостійного навчання, підвищення кваліфікації та рівня знань;  

− оперативний контроль навчального процесу;  

− створення персонального віртуального робочого місця для кожного 

учасника навчального процесу;  

− забезпечення ефективності використання накопичених знань;  

− високий рівень залучення студентів у процес обміну знаннями.  

В основу програм дистанційного навчання закладається модульний 

принцип. Кожний окремий курс за змістом складається з декількох 

незалежних навчальних модулів. Навчально-тематичний план кожного курсу 

складається з таких частин: змістовна (лекції); закріплююча (практичні 

заняття, лабораторні роботи, самостійна робота); контролююча (тести і 

завдання). 

Завдяки курсу навчання англійської мови на основі поставлених завдань 

студенти можуть вивчати мову практично, а саме через взаємодію та 

зворотній зв'язок, а також спілкування один з одним та носіями мови. Вдало 

створений курс – це віртуальна аудиторія, в якій навчання базується на 

виконанні практичних завдань, що нагадують справжні комунікативні 

ситуації за межами навчальної аудиторії, наприклад, такі ситуації, як 

відкриття банківського рахунку, резервування місця в готелі під час 

подорожі, придбання товару на ринку чи супермаркеті, замовлення 

комп’ютерних послуг під час ремонту комп’ютера і т.д. Багато із зазначених 

ситуацій можливо виконати на відстані або віртуально, або перетворенням 

онлайн курсу на природнє середовище для навчання англійської мов, 
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керуючися поставленими завданнями [3, с. 342]. 

За потреби студент може отримати консультативну допомогу викладача, 

спілкуючись з ним в онлайн режимі, безпосередньо використовуючи інтернет 

як засіб зв'язку (web-чат, IRC, ICQ, інтерактивне TV, web-телефонію, Telnet). 

Наприклад, студенти можуть давати відповіді на запитання, які 

стосуються сьогоднішніх подій, використовуючи газетні статті та 

повідомлення; отримати інформацію про подорожі за допомогою офіційних 

туристичних веб-сайтів, блогів, журнальних ресурсів; порівнювати ціни на 

товари та послуги за допомоги реклами; вивчати поп-культуру на основі 

токшоу та музичних відео. Кожен студент може мати окремі завдання для 

роботи, а в процесі їх виконання – спілкуватися один з одним і створювати 

спільні постери та презентації для всієї групи. Завдання такого типу є 

цікавими і привабливими, вони спрямовані на співпрацю між студентами, 

самостійну роботу, а також на розширення кругозору та знань студента. За 

допомогою порталу студент має можливість через Інтернет ознайомитися з 

навчальним матеріалом, який може бути поданий у вигляді різнотипних 

інформаційних ресурсів (текст, відео, презентація, електронний посібник), 

виконати завдання та відправити його на перевірку, пройти електронне 

тестування. 

Викладач має змогу самостійно створювати електронні курси і проводити 

навчання, надсилати повідомлення студентам, розподіляти, збирати та 

перевіряти завдання, вести електронні журнали обліку оцінок, 

налаштовувати різноманітні ресурси курсу і т.д. Поданий освітній портал 

може бути використаний як засоби навчання для студентів денної, заочної та 

дистанційної форм навчання на всіх етапах навчальної діяльності студентів 

під час вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням». 
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As the Covid-19 pandemic unfolded this year, and especially last year, 

requiring a host of unprecedented measures of social exclusion and security, 

virtually no aspect of daily life was left untouched. One area which has certainly 

seen considerable changes as a result of COVID-19 is the education sector. When 

schools and universities around the world were forced to close their doors to 

prevent its spread, alternative methods and technologies had to be adopted almost 

overnight. Online learning became an urgent necessity, rather than an option.   

Teaching staff internationally were forced to familiarize themselves with a 

range of online platforms in order to deliver entire courses on a fully remote basis. 

In turn, online platforms like Google innovated to meet this new demand, quickly 

incorporating functions such as video-conferencing to their Classrooms service. 

Critics have suggested that this disruption to the norm was much-needed, although 

it has obviously arrived under undesirable circumstances. Education is often 

described as a sector which has been relatively slow to adopt digital technologies. 

Graduation ceremonies, as with so many other events, have generally moved to 

Zoom. Likewise, high school students finishing their final year have been deprived 
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of prom, a culturally-ingrained milestone in many countries. In the context of life-

or-death that the pandemic has represented, these losses are arguably a trivial 

concern. However, bearing in mind that these events often represent landmark life 

experiences, their importance cannot be dismissed.  

As a result, there are three main aspects: 

-The COVID-19 has resulted in schools shut all across the world. Globally, 

over 1.2 billion children are out of the classroom. 

- As a result, education has changed dramatically, with the distinctive rise of e-

learning, whereby teaching is undertaken remotely and on digital platforms. 

- Research suggests that online learning has been shown to increase retention 

of information, and take less time, meaning the changes coronavirus have caused 

might be here to stay. 

There are, however, challenges to overcome. Some students without reliable 

internet access and/or technology struggle to participate in digital learning. This 

gap is seen across countries and between income brackets within countries. For 

example, whilst 95% of students in Switzerland, Norway, and Austria have a 

computer to use for their schoolwork, only 34% in Indonesia do, according to 

OECD data.Nevertheless, the effectiveness of online learning varies among age 

groups. The general consensus on children, especially younger ones, is that a 

structured environment is required, because kids are more easily distracted. To get 

the full benefit of online learning, there needs to be a concerted effort to provide 

this structure and go beyond replicating a physical class/lecture through video 

capabilities, instead, using a range of collaboration tools and engagement methods 

that promote “inclusion, personalisation and intelligence”, according to Dowson 

Tong, Senior Executive Vice President of Tencent and President of its Cloud and 

Smart Industries Group. 

The notion of the teacher as a bearer of knowledge who shares life experiences 

with his or her students is no longer quite appropriate for the purposes of 21st-

century education. As students will be able to access knowledge and even gain 

technical skills with a few clicks on their phones, tablets, and computers, we need 
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to rethink the role of the teacher in the classroom and lecture rooms. This may 

mean that the role of educators should be to promote the development of young 

people as members of society, where the teacher will play a meaningful role as a 

guide and mentor. 
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The widespread introduction of e-learning should not be a substitute for 

classroom lesson with a teacher, but only expand educational opportunities and 

classroom load. At the same time, distance learning is part of blended learning, 

which has become increasingly used in teaching full-time students. Blended 

learning is a fairly new teaching method that is indispensable for full-time 

education. It is a learning / teaching system that combines the best aspects and 

advantages classroom teaching and interactive or distance learning and creates 

accessible and motivating courses for students, in which the educational process 

presents as a kind of system consisting of different parts that function in a constant 

interconnection with each other and form a kind of whole. 

With a shortage of study time, the teacher is faced with the difficult task of 
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teaching foreign language in a short time. In this case, one has to take into account 

the fact that in the main the majority of students who entered to the university do 

not have good language training. For graduates to acquire necessary knowledge 

and skills, the classroom load is significantly expanded by attracting virtual 

environment and information technology. It follows from this that this type of 

training is especially indispensable when teaching part-time students, whose 

educational work itself by itself implies a large percentage of independent 

preparation for classes and the training sessions themselves: each two-hour 

classroom session corresponds to a six-hour independent work of students. 

Blended learning is the system in which the components of full-time and 

distance learning process interact harmoniously. Provided that it interaction is 

methodically well organized; its result is a high level knowledge of students. So 

the blended learning model is not just about using ICT in the independent work of 

students at home or in the media library after classes, but also uniform, a holistic 

educational process, assuming that part of the cognitive activity of students is 

carried out in the classroom under the direct supervision of the teacher, and part of 

the activity students are taken to the distance form, with a predominance of 

independent types of work individually or jointly with partners in a small 

collaboration group. Obviously, such a model requires from us, teachers, a certain 

preparation, in particular, to work in virtual environment. 

Blended language learning combines elements of the main European 

educational models: 1) distance learning; 2) classroom training - face-to face 

learning; 3) training via the Internet - online learning. 

Traditionally, in foreign practice, there are six models of blended learning: 

1. Model “Face to Face Driver”. A significant part of the curriculum is studied 

at school at direct interaction with the teacher. E-learning is used as additions to 

the main program, most often work with electronic resources is organized for 

computers during the lesson. 

2. Model “Rotation”. Study time is divided between individual electronic 

teaching and learning in the classroom with the teacher. The classroom teacher also 
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provides remote support for e-learning. 

3. Model “Flex”. Most of the curriculum is mastered electronically learning. 

The teacher accompanies each student remotely, to work out topics that are 

difficult in understanding, he organizes face-to-face consultations with small 

groups or individually.  

4. Model “Online Lab”. The curriculum is mastered in an e-learning 

environment, which is organized within the walls of schools, as a rule, in 

classrooms equipped with  

a computer technique. Online training is accompanied by teachers. Students, in 

addition to online courses, can to be trained in the traditional form in the classroom 

system. 

5. Model “Selfblend”. The model is traditional for higher educational 

institutions in America. Students independently choose courses additional to basic 

education. Educational content can be provided by different schools and 

educational institutions. 

6. Model “Online Driver”. Most of the curriculum is mastered with electronic 

resources of the educational information environment. Face-to-face meetings with 

the teacher are periodic in nature. Face-to-face consultation procedures are 

mandatory, interviews, exams [6, p. 172]. 

If we consider language education, then here the greatest productivity will be 

to be different just combined training. Because language is a variable quantity, and 

it requires an obligatory element of “live communication.” With the combined 

option learning is based on the student's interaction not only with a computer, but 

also with a living a teacher in an active form, when the material processed 

independently is generalized, analyzed and used in real situations through the 

solution of communicative problems [1, p. 45]. 

Application of the model of integration of face-to-face and distance learning 

shows that such the training system makes it possible to achieve optimal conditions 

for each student formation of the necessary skills and abilities, focusing only on 

their own opportunity, time and diligence. As a result of applying this learning 
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model, the following are formed: the ability to independently plan activities; ability 

to effectively organize activity, orienting it towards the final result; ability to make 

decisions, do conscious choice; ability to work in the information space; analytical 

skill activities − the ability to structure the information received and use adequately 

the task at hand; the skill of presenting the results of activities using various 

information technologies; reflection skill that contributes to successful functioning 

subject in any activity. Blended learning in practice implements the principle of 

differentiation and individualization educational process.  

Our pedagogical task is to understand and comprehend the essence of these 

processes, implement in practice the mechanisms proposed by technology, actively 

develop and try your own. The implementation of blended learning models in 

practice at the university will allow individualize the educational process, reduce 

students' anxiety and increase motivation to study. 
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The world COVID -19 pandemic has forced us to look at human interaction 

differently.  Distance learning has been one of the possible forms of learning and 

teaching over the past decades, but now it is not just an element of other forms of 

education, but an independent form, and it should be distinguished from 

correspondence learning, which was widely used. 

Distance learning of foreign languages in high schools, especially its 

synchronous form, will obviously become an integral part of modern reality 

because of the circumstances and its numerous advantages. But the experience of 

the past and current school years has shown that there are still essential problems 

in the organization and implementation of this form. These are the problems that 

make it partially or completely impossible for teachers and students to interact 

qualitatively, to use necessary pedagogical technologies, to provide students with 

educational materials, to have a feedback, to control students` achievement and 

evaluate them, and, as a result, to develop basic skills knowledge of a foreign 

language and achieve the main educational goals. 

So, we will point out such main problems of its implementation. They are: 

• organizational 

• technical 

• psychological 
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The organizational problem originates in the teachers` misunderstanding of the 

very concept of distance education. Unfortunately, many educators still consider it 

a form of organization of the learning process, which is based on the students` 

independent work according to an individual plan created for them. This 

misjudgment determines the teacher’s choice of asynchronous methods of distance 

learning, such as sending methodological materials and tests via e-mail or 

messengers (Viber, Telegram, etc.) [3]. The asynchrony has proven its 

ineffectiveness in learning a foreign language, because it minimizes 

communication and restrains the full development of students' listening and 

speaking skills. 

Distance learning should be an open system that provides direct and continuous 

interaction between participants by using modern online technologies, local and 

global computer networks, the exchange of information in real time [4]. This is 

possible only if the organization of the remote process is in a synchronous form, 

that means conducting online lectures, seminars, tests and exams through 

international or specially developed digital platforms. 

The technical problem is the elementary lack of access to modern technological 

devices and the Internet that some teachers and students still experience. And this 

may be a problem in teachers` provision with it as well as the students’ access to 

the Internet and the affordability of the families to have powerful devices for their 

children’s learning. If the first problem is trying to be solved at the state level and 

by the management of educational institutions, this process among students may be 

slowed down by their standard of living and prosperity of the families. 

Implementing the principles of universal access to higher education and individual 

approach, the teacher should take into account these circumstances and adjust the 

form of distance learning for each individual student. [1] 

Distance learning, as an innovation, causes some psychological discomfort to 

its participants. It can be manifested in a feeling of isolation, weakening of 

motivation to work and study, the emergence of cognitive barriers, etc. [2]. 

Ongoing support is an essential part in the teaching process in dealing with these 



314  

issues. For the teacher, this aid should come from the state and mean technical and 

methodological support. Teachers, in turn, should help students to be able to 

successfully organize the learning process online and provide students with 

constant feedback. 

Now the process of introducing distance learning of a foreign language in 

Ukraine faces many problems. Their elimination requires a certain amount of time 

and painstaking coordinated work of the state and all participants of the 

educational process. 
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