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Е.Д. Баласанян 

Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца 

ЛИЧНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ 

СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

Сегодня при управлении качеством обучения в вузах наиболее актуальным 

является контроль формально установленных профессиональных критериев 

соответствия преподавателей, а именно: наличие у него профильного 

образования, допустимый педагогический стаж, ученая степень (звание), 

наличие сертификата о повышении квалификации, публикационная активность 

(статьи ВАК, Web of Science, Scopus), научные изыскания, учебные пособия, 

монографии и др. Приоритетом является научная деятельность преподавателя, 

зачастую невидимая студентами.  

Несомненно, приведенные выше показатели являются важными ориентирами 

при комплектовании профессорско-преподавательского состава как для вузов, 

так и для самих преподавателей с позиции определенных результатов 

профессионализма. Но для комплексного управления качеством образования и 

успешного его повышения, для получения высококачественного 

образовательного результата, для воспитания и для всестороннего развития 

личности обучающегося данных критериев явно недостаточно.  

Наряду с другими факторами (материально-техническое обеспечение, 

качественные рабочие программы, четко организованная учебно-воспитательная 

работа и т. д.) ведущую роль в формировании общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций будущего конкурентоспособного 

специалиста приобретают личностно-профессиональные качества 

преподавателя. Помимо профессиональной компетенции преподаватель должен 

обладать такими навыками, как владение ораторским искусством и знание 

психологии, а также юмором и артистизмом. Личностные качества формируют 

харизму, обаяние преподавателя. И благодаря этой харизме, а также любви к 

предмету, преподаватель способен мотивировать студентов к изучению своей 

дисциплины, причем эта мотивация, порой, оказывается сильнее мотивации от 
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прагматической ценности самого изучаемого предмета. Ведь в условиях 

личностно-ориентированного подхода к организации процесса обучения, при 

использовании современных образовательных технологий роль преподавателя 

очень изменилась: он выступает как консультант и помощник, оказывающий 

психосоциальную, информационную и техническую поддержку, дающий 

методические рекомендации по работе с учебными материалами, выступает как 

посредник, передающий необходимую информацию. Одним словом, задача 

преподавателя не столько в том, чтобы транслировать готовые знания студенту, 

сколько в том, чтобы организовывать их самостоятельную образовательную 

деятельность, формировать их внутреннюю мотивацию к изучению дисциплины, 

способствовать совершенствованию личностных и профессиональных качеств 

будущих специалистов. 

Особенно важны партнерские отношения на занятиях по иностранному 

языку, так как основной целью обучения иностранным языкам является 

формирование и развитие коммуникативной компетенции студентов, обучение 

практическому овладению иностранным языком; а основной формой 

приобщения обучающихся к коммуникации на иностранном языке выступает 

продуктивный диалог с преподавателем, выступающим своеобразным 

посредником между культурами. Научиться говорить на иностранном языке 

можно только общаясь, поэтому первоочередной задачей преподавателя 

иностранного языка (и при этом едва ли не самой сложной) является создание на 

занятии атмосферы общения. Однако, все попытки преподавателя осуществить 

это будут безуспешными, если студента не интересует преподаватель как 

личность, как речевой партнер. Успешная реализация целевых установок 

обучения иностранному языку во многом зависит от уровня профессионального 

мастерства преподавателя. Обладая всесторонними лингвистическими 

знаниями, хорошей методической подготовкой, преподаватель иностранного 

языка выступает в роли речевого партнера, способного передать свою 

влюбленность в язык, который он преподает, в культуру, которую этот язык 

представляет. Преподаватель должен быть способен создать такую атмосферу 

доверия и комфортности, которая способствовала бы раскрепощению 



 5 

обучающихся, преодолению языкового барьера, чувства неуверенности, 

появлению желания общаться, делиться своими мыслями. 

Педагогическое мастерство преподавателя проявляется в его умении так 

организовать образовательный процесс, чтобы при всех, даже самых 

неблагоприятных, условиях добиться нужного уровня сформированности 

необходимых компетентностей обучающегося, важно при этом ориентировать 

студентов не на оценку (в идеале нужно стремиться к безоценочным 

технологиям, например, шкалам, с помощью которых студент сам будет 

определять уровень своего продвижения), а на результат обучения – умения, 

навыки, личностные свойства и качества, которые должны сформироваться в 

процессе обучения. 

Благодаря педагогическому мастерству, а также любви к предмету, 

преподаватель способен побудить студентов к изучению иностранного языка, 

сделать этот процесс привлекательным и интересным. Он должен 

аргументировано обосновать важность своего предмета, показать его 

практическую необходимость в будущей учебной и профессиональной 

деятельности. Другими словами, стимулировать развитие у студентов мотивации 

к изучению иностранного языка. А правильная мотивация ведет к правильно 

организованной деятельности обучающихся. Она возникает в процессе 

обучения, каждый раз являясь непосредственным результатом взаимодействия 

преподавателя и студента. Поэтому важный путь развития мотивации в 

контексте учебного процесса заключается в наличии перед глазами примера. 

Личность преподавателя, его увлеченность предметом играют очень важную 

роль, особенно на начальных курсах. Энтузиазм преподавателя способен вызвать 

истинный познавательный интерес у обучаемого – значимое условие 

эффективного учебного процесса. Это будет свидетельством того, что он 

правильно организован. От этого зависит, будут ли в дальнейшем знания, 

полученные в процессе изучения иностранного языка, мёртвым грузом или 

активным достоянием. 
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Т.П.Бесараб  

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого  

ПЕРЕФРАЗУВАННЯ ЯК ЗАСІБ МОДЕЛЮВАННЯ НАВИЧОК 

ЧИТАННЯ 

Перефразування в поєднанні з фоновими знаннями являє собою перший крок 

до розуміння будь-якого тексту, тому що є навиком мислення і проявляється в 

різних формах вираження. Викладачі перефразують несвідомо при читанні, 

письмі, говорінні, прослуховуванні, тому що у них достатньо практики. А багато 

студентів незалежно від того, чи належать вони до “dependent” або “developing” 

читачам, не можуть робити це автоматично. 

Читання вимагає мислення і в той же час розвиває його. Тому розвиваючи 

навички читання, ми розвиваємо мислення, але, на жаль, багато студентів 

вважають, що це вроджена здатність. Отже, подібний навик необхідно розвивати 

і зміцнювати на будь-якому рівні вивчення іноземної мови, тобто моделювати 

звичку ефективного читання. 

 Для успішного оволодіння навичок перефразування слід приділити особливу 

увагу: 

- перекладу незнайомих слів, застосовуючи знання (отримані навички роботи 

над лексикою) морфології. 

- граматиці й синтаксису. Одна з причин, по якій учні насилу справляються з 

тестами (наприклад, ЗНО, SAT, TOEFL і т.д.) - це досить великі тексти, що 

складаються з довгих складних речень. Щоб розшифрувати такі пропозиції, 

студентам необхідно розпізнати слова- зв'язки і слова- маркери, а також знати як 

функціонують фрази і підрядні речення. 

- розумінню ідіом. 

Щоб навчити студентів перефразу необхідно пояснити з чого складається 

процес розуміння і як перефразування вписується в нього, тобто вони повинні 

знати, що від них вимагається зробити і чому. Завжди легше виконати завдання, 

якщо ви розумієте, як це працює. 

Також слід зробити акцент на вивченні коренів слів. На кожному етапі 

навчання іноземної мови особливу увагу необхідно приділяти словотвору і 
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роботі над лексикою (наприклад, студенти повинні знати досить багато 

латинських і грецьких коренів, суфіксів і приставок). 

Якщо знають корінь, то зможуть вивчити слова меми (однокореневі слова). 

Повторивши корінь будь-якого слова в 5 різних словах протягом тижня, студенти 

зможуть розпізнати його і в незнайомих словах. 

Крім того, учні повинні вміти використовувати слова-зв'язки і сигнальні 

слова (transitions and signal words). Іноді навіть одне маленьке слово може 

поставити студентів у глухий кут. Вони повинні знаходити слова- маркери, які 

можуть допомогти розшифрувати заплутані фрази. Поряд з прямою вказівкою на 

слова-зв'язки і сигнальні слова, слід моделювати типові розумові процеси за 

допомогою роздуму і читання вголос. 

Це також допоможе студентам писати більш ефективно, при цьому 

усвідомлюючи, що їхнє завдання - підказати читачеві слова-зв'язки, тобто вони 

повинні знати, що мається на увазі під «логічним потоком». Деякі підручники 

визначають transitions просто як “time and order words” [1], в результаті чого учні 

використовують механічний письмовий шаблон, який найчастіше складається з 

пунктів «перше, друге і третє». 

Часто студенти кажуть, що вони ніколи не чули про слова-зв'язки, але, 

пізніше з'ясовується, що попередній викладач назвав їх “time and order words”, 

тому необхідно, щоб учні знали синоніми, незалежно від того, як інші люди 

називають їх. 

 Також слід навчити студентів ефективно використовувати академічну мову і 

знати наскільки важлива пунктуація. 

Особливу увагу слід приділити ідіомам, які в процесі розуміння прочитаного 

можуть грати роль «лежачого поліцейського». Візьмемо для прикладу таку 

пропозицію “Because my participation in the stock market had cost me an arm and a 

leg, I decided to invest in real estate instead”[2]. Легко знайти синоніми до слів 

“participation” і “invest” і перефразувати більшу частину пропозиції, але не 

ідіому. Можна знати буквальне значення слів “cost”, “me” “an arm” and “a leg”, 

але не зрозуміти їх значення в даному поєднанні. 
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Ще однією важливою умовою є вміння перефразувати стратегічно, тому що 

студенти часто не впевнені яке слово замінити, а яке залишити. Тому саме 

обговорення в аудиторії дає можливість практикувати цей навик. 
References 
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Y.O. Bozhko 

                                   H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University 

THE PROBLEM OF GENDER IN THE ENGLISH LANGUAGE. 

In Old English the Noun had the grammatical category of gender which revealed 

itself in a certain type of declension. In the course of time the inflections of the 

grammatical genders have been lost. The absence of the grammatical markers of gender 

resulted in the gradual loss of the grammatical status of the gender category. The 

concept of gender has no grammatical function in Modern English. It is a lexical 

category. It is possible, however, to group words into three classes according to 

whether they can be replaced by the pronouns he, she, it respectively. These pronouns 

correspond to the ideas of “male”, “female” and “inanimate”. So the distinction of the 

male, female and neuter may correspond to the lexical meaning of the noun: 

- masculine (names of male beings): a boy, a man, a husband, a brother, a king; 

- feminine (names of female beings): a girl, a woman, a wife, a hen, a sister, a 

queen; 

- neuter (names of inanimate objects): a table, a house, a book, a chair. 

The distinction can be also expressed by word-formation of differenttypes: 

a) feminine suffixes: -ess (actress, hostess, tigress); -ine (heroine); - ette 

(usherette). 

b) Compounds of different patterns (the first element denotes sex): 

noun + noun stem pronoun + noun stem 

Man- doctor woman-doctor he-wolf she-wolf 
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male-frog female-frog he-cousin she- cousin 

boy-friend girl-friend   

man-servant maid- servant   

It should be emphasized that there is a current tendency to avoid  using gender 

suffixes. Such words are replaced by neologisms with no sex indication: stewardess- 

flight attendant , cameraman- camera operator, policeman - police officer, etc.[1]. 

There are also some traditional associations of certain nouns with gender: 

a) The Moon and the Earth are referred to as feminine, the Sun as masculine; 

b) The names of vessels (a ship, a boat, a steamer, an ice-breaker, a cruiser, etc.) 

are referred to as feminine; 

c) The names of vehicles (a car, a carriage, a coach, etc.) may also be referred to as 

feminine, especially by their owners, to express their affectionate to these objects; 

d) The nouns of countries, if the country is not considered as mere geographical 

territory, are referred to as feminine: e.g.: England is proud of her poets. But if the 

name of the country is meant as a geographical one, the pronoun it is used: Iceland is 

an island, it is washed on three sides by the Atlantic Ocean. 

Thus, there are various lexical ways to express gender of English nouns. 
References 

1.Alexeyeva I. Theoretical English Grammar Course .Vinnytsya: Nova Knyha, 2007. 327с. 

 

 

И.А. Быкова 

Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С.Сковороды 

Чен Хун 

Хэбейский педагогический университет. Китай. 

РАЗВИТИЕ СТРАНОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ С 

ИНОСТРАННЫМИ СТУДЕНТАМИ 

В процессе преподавания иностранных языков  необходимо развивать 

навыки аналитического подхода к восприятию и пониманию  культуры страны 

изучаемого языка,  её истории, обычаев и традиций, создавая у студентов 
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страноведческую компетенцию, которая, как известно возникает в процессе 

сопоставления культуры изучаемого языка с культурой своей страны. 

Несомненно, культурологический фон, создаваемый  в процессе обучения, 

содержит значительное количество национально–специфических реалий, 

которые, с одной стороны, знакомят обучаемого с конкретными аспектами 

иноязычной культуры, а с другой стороны, способствуют развитию 

лингвистических навыков: обогащают лексический запас студентов,  развивают 

навыки переводческой деятельности, способствуют осознанной работе с 

фразеологизмами и т.д.  Причем, понятие «Культура» включает в себя не только 

искусство, но и общественную жизнь, государственное устройство, образование, 

быт, национальные виды спорта, обычаи и традиции. Так что своевременное и 

регулярное использование страноведческого материала создаёт  предпосылки 

для  восприятия языка  составной частью всей духовной жизни общества, а 

заучивание  новых слов и грамматических правил уже не представляется 

студенту механическим процессом – языковые единицы воспринимаются как 

носители информации об особенностях менталитета и, как следствие, 

поведенческих нормах иноязычного сообщества	[2]. 

 Главным объектом изучения страноведения являются реалии, реальные 

факты, касающиеся быта, культуры, истории страны изучаемого языка, героев, 

традиций, обычаев. В страноведении реалия это особая единица, которая 

отражает государственный, экономический, географический и культурный уклад 

страны. Однако эти слова, называющее объекты, характерные для жизни одного 

народа, совершенно чужды другому народу, что  затрудняет их перевод, и 

переводчику приходится прибегать к пространным описаниям, например: 

«Верховна рада» – орган законодательной власти Украины; «Чернобыль» – 

город, известный из-за аварии на Чернобыльской АЭС; «вышиванка» – 

современное разговорное название традиционной вышитой рубашки.  К числу 

реалий также относят сокращенные аббревиатуры: ХАТОБ, МАУ, НАНУ.  

Элементы страноведения играют большую роль в мотивации  изучения 

иностранного языка.  Прежде всего, это касается страноведческих текстов, 

которые знакомят студентов с реалиями страны изучаемого языка, дают 
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дополнительные знания по географии, образованию, культуре и т.д. Как 

показывает опыт, страноведческие тексты  должно содержать не только 

определенную новизну, но и вызывать  у студентов потребность в дальнейшем 

самостоятельном ознакомлении с культурой страны. В понятие культуры при 

отборе текстов включаюся данные  о географии, столице государства, городах-

памятниках и городе, в котором в данное время живут студенты-иностранцы и 

многое другое.  Страноведческие тексты обычно посвящаются:   выдающимся 

людям страны (Тарас Шевченко, Леся Украинка), государственным  праздникам 

(День независимости, День Конституции, День труда, День Победы, День 

защитника Отечества), религиозным праздникам (Пасха, Рождество Христово, 

Троица),  системе образования и т.д. 

  Для знакомства с культурой страны большое значение имеют экскурсии: в 

столицу Украины – Киев, во Львов, культурный и общественный центр Западной 

Украины, в Одессу –  украинские морские ворота, по Харькову, городу, в 

котором учатся студенты-иностранцы.  Перед экскурсиями  необходима 

предварительная лексическая работа, а после –  обсуждение увиденного, 

написание творческих отчетов об экскурсии и подготовка диспутов на  темы: 

«Что больше всего удивило во Львове»,  «Харьков новогодний», «Памятники в 

центре Харькова». 

 Познание  культуры страны изучаемого языка часто сопровождается  

поиском различий между образцами своей и чужой культуры, поэтому 

целесообразным представляется введение в обучение сопоставительного 

компонента. Например, после текста   «Киев – столица Украины»  можно 

предложить студентам китайцам подготовить домашнее сочинение «Чем 

различаются  и чем похожи Киев и Пекин», или после текста «Праздники 

Украины»  можно вспомнить китайские праздники, среди которых отметить 

общие праздники (Новый год, Международный женский день 8 Марта) в 

календаре народов,  описать особенности  одного  из  китайских праздников. 

Таким образом,  для становления лингвострановедческой компетенции  

необходимо научить студентов представлять  свою страну, уметь сравнивать её 

со страной изучаемого языка. При  подготовке подобных творческих заданий, 
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студентам приходит на помощь Интернет-ресурс, с помощью которого  можно 

создать  мультимедийные презентации по страноведческой тематике.  

Грань между различными видами творческих заданий, направленных на 

развитие социокультурной компетенции, прозрачна. Все эти задания (сочинения, 

иллюстрированные рефераты, поздравительные открытки, создание рекламных 

проспектов и буклетов, выпуск газет, посвященных странам изучаемого языка), 

взаимодействуют друг с другом и связаны коммуникативным характером 

обучения, инициирующим познавательную активность в обучении и 

формирующим способности и потребности к саморазвитию, самоактуализации 

и  самореализации в изучении иностранных языков.	 Творческие задания 

способствуют самостоятельности действий студентов по приобретению новых 

языковых и социокультурных знаний, практических умений межличностного 

общения. Они являются инструментом самостоятельного познания 

поликультурной картины народа изучаемого языка во всем ее многообразии [1]. 
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ПРОБЛЕМНЕ КОЛО СОЦІАЛЬНОГО ЗАПИТУ НА ОСВІТУ ТА 

ПЕДАГОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ 

Останні десятиліття спостерігаємо, що сучасна система освіти весь час 

знаходиться у стані пошуку. Змінюються навчальні програми, оновлюються 

державні стандарти, пропонуються нові підручники тощо. Все це відбувається 

тому, що система освіти намагається вирішити важливі питання щодо більш 

точного вирішення насущних проблем освіти. Коло цих питань досить широке, 

однак, на наш погляд, усі вони зводяться, по суті, до двох найбільш важливих 
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проблем. Сюди ми відносимо різновекторний соціальний запит на освіту та 

інновації. 

Рішення цих проблем вимагає як нових підходів до якості освіти, так і 

активних методик спроможних забезпечити якісну освіту.  

Сьогодні існує ситуація, коли вже не тільки держава впливає на освіту і 

виступає її замовником. У сучасних умовах такими «замовниками» стають:  

батьки; самі учні; організації та підприємства, які потребують 

висококваліфікованих кадрів (сюди варто відносити і приватний бізнес); 

профільна освіта. 

І це закономірно. У таких умовах сучасна школа повинна не тільки «вижити», 

а й розвиватися надалі. Тому й слід говорити про нові цілі освіти. У цій ситуації 

важливо зрозуміти, чого ж саме хочуть «замовники» якісної освіти і на кого, 

насамперед, необхідно орієнтуватися сучасній школі. Ці питання вимагають 

окремого вивчення, моніторингу й обґрунтування. 

Традиційна школа завжди була орієнтована на отримання певного кола знань 

і вироблення певних умінь. Значно менше уваги приділялося питанню: як 

застосовувати ці знання. Нова українська школа орієнтує освіту на формування 

ключових компетентностей для життя. Ідея не нова, вона була озвучена ще в 

доповіді ЮНЕСКО у 1996  році [3]. У цій доповіді пропонується новий підхід до 

освіти та її цілей, що дозволяє розширити можливості отримання освіти та 

підвищити її цінність. Мова йде про «чотири стовпа освіти», що включають: 

навчити пізнавати; навчити робити; навчити жити разом; навчити жити [3]. 

Навчити пізнавати – передбачає пізнання, а також вміння вчитися для того, 

щоб скористатися можливостями, які пропонує безперервна освіта [3]. Це саме 

те, що з успіхом робила школа (на жаль, не в останні роки). Сюди можна віднести 

набуття певних знань, розвиток усіх навчальних умінь, формування навичок, а 

також набуття такої важливої навички, як «уміння вчитися». Останнє викликало 

певні труднощі, однак школа намагалася зробити все, щоб учні таки вміли це 

робити (достатньо лише заглянути в підручники з мови, де передбачена і робота 

з книгою, і алгоритм пошуку літератури, і створення висловлень різних жанрів 

тощо). 
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Навчити робити – передбачає набуття не тільки професійної кваліфікації, а 

й, як зазначають автори документу, набуття компетентності, яка «в більш 

широкому смислі … дає змогу справитися з різними численними ситуаціями та 

працювати у групі» [3]. Для такого виду роботи традиційна школа мала й має 

свій професійно-освітній термін – формування навичок. Ми не будемо 

аналізувати існуючі позиції вчених щодо співвідношення навичок і вмінь (досить 

широко ця тема обговорювалась у 90-х рр. ХХ ст. (див. дослідження 

Н. М. Алгазіної, Д. С. Горбатова, Б. Ф. Ломова, В. О. Онищука, К. К. Платонова, 

О. І. Вишневського та ін.). Одночасно з цим сучасне наповнення 

словосполучення «навчити робити» видається нам більш ємним та таким, що 

відповідає сучасним реаліям. 

Навчити жити разом – передбачає взаєморозуміння один одного та 

соціальну взаємозалежність. Відповідно, тут на перший план висувається 

соціально фундаментальна необхідність прищеплення вмінь здійснювати спільні 

проекти й бути готовим до врегулювання різноманітних конфліктів в умовах 

поваги до цінностей плюралізму, порозуміння, узгодження інтересів тощо [3].   

Важке завдання для сучасної освіти. З одного боку, вплив команди значно 

зростає, як і зростають можливості людини в команді. З іншого, поширюється 

таке явище, як булінг, який стримує і унеможливлює безконфліктне спілкування. 

Однак, про це явище вже говорять, досить жваво обговорюють, пропонують цілу 

систему з протидії насильства та булінгу в закладах освіти [1].  

Отже, не примарними є сподівання, що колектив, у якому виникає явище 

булінгу, при правильній організації роботи з ним неодмінно впорається. Адже 

ніщо так не зближує, як робота «на основі захоплення спільною творчою 

діяльністю» [2, с. 97].  

Навчити жити – передбачає розвиток власної особистості у найбільш 

широкому сенсі (це і самостійність суджень, і особиста відповідальність за 

прийняті рішення, і незалежність оцінок, і особистісний суверенітет). Для цієї 

мети, як вказують автори доповіді, «не слід нехтувати жодною з потенційних 

можливостей кожного індивідуума: пам’яттю, здатністю до міркувань, 

естетичним почуттям, фізичними можливостями, здатністю до комунікації» [3]. 
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Мабуть, тут якраз варто сказати і про якість освіти. Кінцевою метою якісної 

освіти, на наш погляд, є успіх людини у житті. І не має значення, які свої 

здібності чи таланти вона реалізує у житті,  головне – це її власний успіх. 

Таким чином, пошуки сучасної освіти є, на наш погляд, закономірними і 

такими, що повинні поліпшити як якість освіти, так і її кінцеві результати. Тому 

й треба залучити до обговорення проблем соціального запиту та інновацій, до 

теоретичного та практичного обґрунтування сучасних орієнтирів і нових цілей 

освіти якомога ширше соціальне коло задля того, щоб попередні знання й досвід 

працювали на якісну освіту, а не викликали супротив. 
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THE ROLE OF THE ENGLISH LANGUAGE  IN  GLOBAL EDUCATIONAL 

SPACE 

     The history and wide distribution of the English language – originally an Anglo-

Frisian dialect first taken to Southern Britain by Germanic settlers in the 5th century 

and spoken by only a few – has been a most remarkable and unparalleled one. 

Nowadays, English is the world language, influencing each and every single aspect of 

the daily and professional lives of millions of people on an international scale. 

     The process of globalisation – a phenomenon that has shaped the existence of 

mankind in the last couple of decades. Countries all over the world cooperate with each 

other on economic, cultural, political and scientific levels. Communication in all of 

these areas is ensured mostly through the use of the English language. It is remarkable, 
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though, that English is only in the fourth place in terms of native speaker ranking and 

that its proportion is decreasing steadily. Yet what makes English so important is its 

use as a ‘lingua franca’ (ELF)	 – an international language that is used for 

communication by speakers of different languages. Estimates claim that about 1 billion 

people – that is about one sixth of the world population – have at least some knowledge 

of English and in most countries it has become one of the basic necessities in 

professional life[1, p. 46]. 

      Defined in this way, ELF is part of the more general phenomenon of ‘English as an 

international language’ (EIL) or ‘World English’ along with ‘English as a global 

language’ [3, p.65] and ‘World English’ have been used for some time as general cover 

terms for uses of English spanning Inner Circle, Outer Circle, and Expanding Circle 

contexts [4, p.24]. The traditional meaning of EIL thus comprises uses of English 

within and across Kachru’s ‘Circles’, for intranational as well as international 

communication. However, when English is chosen as the means of communication 

among people from different first language backgrounds, across linguacultural 

boundaries, the preferred term is ‘English as a lingua franca’ although the terms 

‘English as a medium of intercultural communication’ [2, p.125] and, in this more 

specific and more recent meaning, ‘English as an international language’, are also used. 

       Despite being welcomed by some and deplored by others, it cannot be denied that 

English functions as a global lingua franca. However, what has so far tended to be 

denied is that, as a consequence of its international use, English is being shaped at least 

as much by its nonnative speakers as by its native speakers. This has led to a somewhat 

paradoxical situation: on the one hand, for the majority of its users, English is a foreign 

language, and the vast majority of verbal exchanges in English do not involve any 

native speakers of the language at all. On the other hand, there is still a tendency for 

native speakers to be regarded as custodians over what is acceptable usage. Thus, in 

order for the concept of ELF to gain acceptance alongside English as native language, 

there have been calls for the systematic study of the nature of ELF–what it looks and 

sounds like and how people actually use it and make it work – and a consideration of 

the implications for the teaching and learning of the language. 
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     This gradually accumulating body of work is leading to a better understanding of 

the nature of ELF, which in turn is a prerequisite for taking informed decisions, 

especially in language policy and language teaching [5, p.75]. Thus, the features of 

English which tend to be crucial for international intelligibility and therefore need to 

be taught for production and reception are being distinguished from the (‘non-native’) 

features that tend not to cause misunderstandings and thus do not need to constitute a 

focus for production teaching for those learners who intend to use English mainly in 

international settings. Acting on these insights can free up valuable teaching time for 

more general language awareness and communication strategies; these may have more 

‘mileage’ for learners than striving for mastery of fine nuances of native speaker 

language use that are communicatively redundant or even counter-productive in lingua 

franca settings, and which may anyway not be teachable in advance, but only learnable 

by subsequent experience of the language. It should be stressed, however, that 

linguistic descriptions alone cannot, of course, determine what needs to be taught and 

learnt for particular purposes and in particular settings – they provide necessary but not 

sufficient guidance for what will always be pedagogical decisions [6, p. 98].  
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М.М. Волошан, Г.А. Волошан 

     Харківський національній аграрний університет ім. В.В. Докучаєва 

ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ ДО ОСВІТНЬО-

КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ 

НАВЧАННЯ 

Розширення інтернаціональних зв’язків, що відбувається зараз в Україні 

завдяки  входженню України до Європейського простору,  передбачає 

мобільність української молоді за кордон, а також значне збільшення кількості 

іноземних здобувачів, які прибувають в Україну для отримання вищої освіти. 

Нове соціально-культурне оточення, до якого потрапляють іноземні здобувачі, 

значно відрізняється від тих соціально-культурних умов, у яких раніше 

знаходилися майбутні учні.  

Проблеми інтеграції іноземних здобувачів до українського освітнього 

простору піднімали у своїх роботах Бакало О.М., Середа В.В., Білоус О.А. Увага 

дослідників до поставленої проблеми пояснюється активним просуванням 

українських освітніх послуг на міжнародну арену, де рівень освітньої підготовки 

іноземних спеціалістів, що готуються вишами України, має велике значення. 

Провідну роль у процесі інтеграції іноземних здобувачів у нове  соціально-

культурне середовище відіграє початковий етап. Саме на цьому етапі 

закладаються основи мовленнєвої діяльності, відбувається ознайомлення із 

традиціями, звичаями, культурою нашої країни, відбуваються перші кроки 

входження до нового соціально-культурного середовища 

Однак іноземні здобувачі  не завжди готові до того, що під час вивчення 

іноземної мови, якими для них є українська або ж російська мови, як і в будь-

якому іншому виді діяльності, зустрічаються певні труднощі, це призводить 

слухачів до невпевненості у своїх силах і , як результат, - втраті бажання вивчати 

дану мову. Особливо це зауваження стосується тих учнів, що володіють тільки 

рідною мовою – у нашому випадку арабською, - звуковий та граматичний склад 

якої значно відрізняється від мови навчання.  

Успішне опанування здобувачами нової мови (української або російської) 

передбачає усвідомлення ними її системності. Учням насамперед потрібно не 
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просто «побачити», «запам’ятати», але й  усвідомити мовні факти, узагальнити 

їх, встановити схожість та відмінність. Чим менш систематизованою буде для 

здобувачів друга мова, тим сильнішою буде інтерференція, тим менш 

можливостей залишається для самостійного опанування слухачем мовних явищ. 

Крім того, вищезазначені проблеми перетинаються із проблемою більш 

глобального плану – проблемою так званого «культурного шоку», викликаного 

значним розходженням в культурних традиціях, нормах і правилах поведінки, і, 

як наслідок, - почуттям дискомфорту, невпевненості у собі, навіть 

роздратуванням, що ставить великі перешкоди в навчальній діяльності. Тому 

аудиторні заняття намагаємося розширити за рахунок тематичних навчальних 

екскурсій. 

Так, аналіз проведених занять з країнознавства свідчить, що після закінчення 

теми «Структура університету» екскурсія університетом, під час якої іноземні 

здобувачі на практиці мають розповісти, в якому корпусі  вони знаходяться, які 

спеціальні кафедри і на якому поверсі вони відвідують під час навчальних занять, 

де знаходиться деканат і як туди дістатися,  як звуть декана, секретаря деканату, 

дозволяє закріпити набуті мовленнєві навички, а також краще орієнтуватися 

університетом.. Після закінчення теми «Бібліотека університету» проводиться 

екскурсія до бібліотеки, де студенти можуть ознайомитися з бібліотечним 

фондом, розміщенням книг. На завершальному етапі вивчення граматичних тем 

знахідного  та місцевого відмінків  проводилася екскурсія центральною 

частиною міста Харкова, де здобувачі мають можливість активізувати 

накопичений лексико-граматичний матеріал, а реалії, відомі їм із навчальних 

текстів, підкріплюються очними образами і викликають великий інтерес.  

На заняттях із країнознавства велику зацікавленість в учнів викликає робота 

з політичною мапою світу та України. Мапа дає учням можливість вийти у 

реальну ситуацію спілкування, де вони не тільки активізують набуті знання про 

країну навчання – Україну - , але і розповідають про свою рідну країну, 

спираючись на вже відомий лексико-граматичний матеріал . 

Екскурсії до музеїв, наприклад, до музею І.Є Рєпіна, дозволяє  ознайомити 

іноземних здобувачів не тільки з творчістю відомого художника світового рівня, 
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але й через його картини з українським національним побутом, одягом, умовами 

життя селян Х1Х століття, історичними подіями, що відбувалися в країні.. 

Позитивним фактором, що підтримує інтерес, зацікавленість іноземних учнів 

до навчальної діяльності, дозволяє подолати «культурний шок», може стати 

тематичний урок. Під тематичним уроком розуміємо урок з української 

(російської) мов за зазначеною культурологічною тематикою, де реалізуються 

одночасно комунікативні, лінгвокраїнознавчі, виховні установки. 

 Під час тематичного уроку мовлення студента оцінюється не за технічними 

критеріями (швидкість читання, кількість і характер помилок, кількість реплік), 

а за комунікативним ефектом. З іншого боку, ситуації тематичного уроку  

дозволяють учням не тільки познайомитися з тою чи іншою традицією країни, 

мову якої вивчає учень, але й відчути її зсередини, ставши її безпосереднім  

учасником. 

Цікавою формою інтеграції іноземних здобувачів в український освітянський 

простір  стає їх участь у фестивалях «Студентська весна». Разом з іноземними 

студентами-старшокурсниками здобувачі підготовчого факультету готують 

концерт, до якого вивчають вірші, готують різноманітні сценки, співають пісні 

мовою навчання.  Сцена оформлюється великою мапою світу, де  позначено 

країни, з яких прибули студенти для навчання. Такі концерти дають можливість 

познайомити українських студентів з національною символікою зарубіжних 

країн, а іноземним учням інтегруватися до соціально-культурного оточення, в 

якому вони зараз навчаються. 

 

                                                                                                               Ye.M. Voronova 

                                                  Kharkov National Automobile and Highway University 

LINGUISTIC AND CULTURAL APPROACH TO DEVELOP SOCIO-

CULTURAL COMPETENCE OF STUDENTS 

  Nowadays, one of the most important tasks in teaching a foreign language is the 

formation of a linguistic personality, which is possible only if the background 

knowledge of the culture involved is expanded, since this is a condition for using a 

foreign language as a real means of communication. 
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Formation of a foreign type of mentality is necessary both for the perception of 

foreign language speech, and for its reproduction. Therefore, a compulsory component 

of the content of teaching a foreign language should be the formation of students' 

sociocultural communicative competence. 

A feature of the sociocultural component in the content of teaching a foreign 

language is a comparison of phenomena characteristic of two or more cultures, namely: 

the culture of the people of the learner and the culture of the people who speak the 

studied foreign language. In addition, attention should be paid to such factor as the 

ethnic ambiguity of the society in which the student lives, and the country of the 

language being studied. With this approach, the national identity of the learner isn`t 

denied, but emphasized, since in the process of comparison, filling in “cultural gaps” 

takes place. Kostenko N. V. believes that “cultural gaps” relate to the following aspects 

of background knowledge [1. с.85-97]: 

• ethnographic (the most famous historical events, information about 

personalities, the culture of the country of the language being studied, etc.); 

• paralinguistic (non-verbal); 

• linguistic (lexico-phraseological and stylistic means associated with the culture 

of the country of the language being studied); 

• 4. ethical knowledge. 

G. D. Tomakhin [2. с. 84-90] believes that toponyms constitute an important part 

of vocabulary, as these are cultural signs that carry information about the past of 

peoples, geography, political structure of the country, that is, the names play the role 

of monuments here, having regional geographic value due to social significance. If it 

is necessary to interpret Great Britain as the United Kingdom of England, Scotland, 

Wales and Northern Ireland, an English teacher often faces a gap in the mentality of 

students. Moreover, the interpretation of such names as Big Ben, Houses of Parliament, 

Westminster Abbey, becomes necessary because they are closely connected with the 

historical color of the country. 

In the course of teaching a foreign language, such textbook as Empower (British 

edition) is used, where already in the first lesson such ethnographic names as Scotland, 

Wales, Wessex and other so-called toponyms are found. 
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The next aspect of the background knowledge includes language tools. This level 

is the basic one, while the rest levels seem to be built over it. Errors caused by 

intercultural interference at the level of words and phrases are most frequent and 

perceptible, because they lead to communication disruption and to cultural conflict. 

For example, at the end of the XX century. the term “globalization” (from the 

English globalization) quickly entered the political vocabulary, which was widely used 

by politicians, scientists, and journalists on different continents of the planet. The new 

concept summarizes the phenomena of the planetary scale associated with the 

expansion of transnational exchanges in the context of the transition from the industrial 

to information society. The information product as the main product of the third 

millennium plays a decisive role in what is commonly called globalization. It is often 

defined as the process of building a global society, although this is not the only 

interpretation of the term. 

The existing concept of” lunch” in English has no equivalent in the Russian or 

Ukrainian languages and requires clarification: eating on weekends, combining 

breakfast and lunch. The emergence of this reality is explained by the fact that people 

go to church in the morning without breakfast, and the menu includes dishes related to 

both breakfast and lunch. “Brain-drain” is commented as escape of specialists abroad, 

and a bell-boy as a corridor runner (in a hotel). In cases where there is no phraseological 

equivalent, resort to phraseological analogues mother's milk - daily bread (for Russian 

and Ukrainian recipients, daily bread is the most valuable, but not mother’s milk.) 

Around the new term-concept, there was immediately formed a conceptual field, the 

presence of which in Ukrainian, Russian, as well as in other European languages, is 

evidenced by a whole chain of logically interconnected terms-concepts: globalism - 

anti-globalism, globalist - anti-globalist, global challenge, global problem, global / 

world crisis, global / world catastrophe, global climate, global warming, global 

perspective, global strategy [3. с. 116-124] 

For the development of students' sociocultural competence, a decisive role is played 

by the development of cultural - linguistic relativism, that is, a comparison of linguistic 

phenomena, which leads to the recognition that many lexicographic realities in native 

culture are connected and conditioned by other cultures. [4. с102-108]. 
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Here, an important type of work with students is a comparative analysis of lexical 

units of different structural languages (for example, English ,Ukrainian, Russian). In 

this regard, the phraseological level is of great interest, since cases coincidence of the 

internal form of phraseological units in the native and studied languages .  

  The linguistic and cultural approach is especially necessary when working with 

aphorisms, proverbs and sayings, since they reflect the specific features of the material 

and spiritual culture of the people, their national mentality, their vision of the world. In 

the process of international cooperation, many proverbs and sayings were  calqued, 

native speakers borrowed them from each other by changing the structure while 

preserving the figurative and lexicosemantic basis of phraseological units. An 

approximate translation of realities is used more often than any other technique. As a 

rule, in this way it is possible, although often not very accurately, to convey the 

objective meaning of the phraseological unit, but the color is almost always lost, since 

the expected connotative equivalent is replaced by a stylistically neutral word or phrase 

with zero connotation. 

  The very reality of a student’s trips to America or the UK under various training 

programs and for work makes it necessary to introduce the American version of the 

English language in the learning process (A.E.). So, for example, students traveling to 

study or work in the USA need to know that the concept of exam in US educational 

institutions means a written exam, and the concept of credit test is not only a test, but 

also a set of disciplines of the required qualification. 

At the same time, it`s necessary to take into account the point of view of Western 

researchers on the problem of socio-cultural communicative competence, who believe 

that at the current stage of development of public relations an integral part of teaching 

a foreign language is the upbringing and development of an intercultural personality, 

possessing the ability to recognize the difference between cultures in their perception 

of the world. 
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  О.В. Глотова 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди                

ДО ПИТАННЯ ПРО ЛІНГВІСТИЧНИЙ СТАТУС СКЛАДНИХ 

СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНИХ КАТЕГОРІЙ 

У сучасному мовознавстві особливого розмаху набирає функціональний 

аспект при вивченні синтаксичних явищ. Застосування функціонального підходу 

до вивчення синтаксису дозволяє розглядати в єдиній системі належні до різних 

мовних рівнів засоби на основі спільності їх семантичних функцій. Його 

використання зумовлене необхідністю розширити лінгвістичні дослідження, у 

яких би поряд з рівневим вивченням мови здійснювався інтегруючий 

різнорівневий аналіз мовних засобів – морфологічних, синтаксичних, 

словотвірних, лексичних на основі спільності їх функцій. Обидва ці напрямки 

обіймаються філософським принципом системності. Цим і визначається 

системний підхід у межах кожного об’єкта дослідження.  

Отож, у сучасному мовознавстві питання теорії функціональної граматики 

посідають центральне місце. До неї привернена увага дослідників різних мовних 

систем [1; 2; 3]. Але проблема виявляється досить складною і багатоплановою. 

Складність зумовлена передусім не до кінця з’ясованим розумінням методу 

функціональної граматики. Одні вчені [1], визнаючи безумовно домінуючу 

формальну орієнтованість граматики, в дослідженні йдуть від первинних мовних 

форм до розуміння їх значень. Такий підхід грунтується на усвідомленні того, 

що мовні форми існують не самі по собі, а є функціями від змісту. Однак його 

критики вбачають у ньому вузьке розуміння методу функціональної граматики. 
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Висувається твердження, що і змістова сторона мови не існує сама по собі. Вона 

обумовлюється мовленнєвою діяльністю, яку обслуговує і якою формується. 

Широке розуміння функціонального підходу до граматики передбачає хід 

аналізу не від змісту до форми, а від мислительної діяльності /мислі/ до мовних 

засобів, які її формують. Такий метод пояснення мовних явищ виявляється 

всеохоплюючим. У цьому й полягає його цінність як прийому розкриття нових 

ознак мовної системи. Справді, якщо взяти до уваги, що когнітивна, тобто 

мислительна, здатність людини /зокрема, основні її механізми/ незалежна від 

конкретних мов, то й закономірно постає потреба у виявленні універсальної 

семантичної категоризації. Її виявлення приведе до типологічного, а далі – до 

універсального погляду на семантику. А це наштовхне на таку схему 

функціонального описування: від тих чи інших універсальних семантичних 

категорій до різних конкретно-мовних способів граматикалізації. При цьому не 

треба категорично протиставляти напрямки методів дослідження: від форми до 

змісту чи від змісту до форми. Обидва методи рівноцінні і цінні як робочі 

прийоми, застосування яких диктується метою аналізу, матеріалом дослідження, 

нарешті, може обумовлюватися взаємоперевіркою достовірності добутих 

результатів. Це ніякою мірою не суперечить функціональному підходу у 

вивченні синтаксичних явищ і не перекреслює його наукової вартості. 

Визначаючи теоретичну значущість осмислення мовних одиниць під кутом 

зору їх функціонування, доречно зауважити, що ідеї такого вивчення не нові. Річ 

у тому, що функціональний підхід до описування й інтерпретації мовних фактів 

не раз проголошувався різними лінгвістичними школами і напрямками. І хоч 

вони стояли на різних позиціях у розумінні суті функціонального погляду на 

мову, їх об’єднувало переконання, що мова має вивчатися з урахуванням її ролі 

в людському спілкуванні. При цьому мова розглядалася як система людської 

комунікації, а не як безмежний потік структурних ознак речень.  

Позитивно оцінюючи прагнення подолати недоліки аналітичної методики 

описування, все ж слід відзначити деяке дискусійне перебільшення підходу «від 

семантики до форми». Видається не тільки можливим, а й потрібним і науково 

обгрунтованим синтетичне описування співвідношень між значенням і формою, 
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що, ясна річ, не знімає визнання провідної ролі напрямку вивчення від семантики 

до засобів її оформлення як науково-методологічної вимоги функціонального 

аналізу. На шляхах його застосування бачиться прогрес у подальших кроках 

функціонального підходу до вивчення граматичних явищ. 

Основна вимога функціонального аналізу – це розгляд функції, що 

реалізується у висловлюванні. Під функцією мовних одиниць розуміється 

властива їм у мовній системі здатність виконувати певне призначення і 

відповідно функціонувати в мовленні. Це – одне. Друге – те, що під функцією 

розуміється також і результат функціонування, тобто реалізоване призначення, 

інакше кажучи, виявлена в мовленні мета. 

Відповідно до цього слід розрізнювати два аспекти у розумінні функції і її 

призначення, а саме: аспект потенційний і результативний. Функція в 

потенційному аспекті – це притаманна тій або іншій одиниці мовної системи 

здатність до виконання певного призначення і до відповідного функціонування. 

Функція в результативному аспекті – це наслідок функціонування даної одиниці 

у взаємодії з оточенням, тобто призначення як досягнута в мові мета. Структурні 

одиниці мови можна розглядати як у потенційному аспекті, так і в 

результативному. 

Розрізнення цих аспектів дає змогу не тільки виявити потенційні можливості 

мови у вираженні певних семантичних значень, тобто встановити структурні 

елементи із закладеною в них здатністю функціонувати з такою семантикою, а й 

розглянути їх можливості функціонувати в різних сферах відповідно до потреби 

передати смислові відтінки в певній ситуації. 

Таким чином, багатоаспектний функціональний аналіз складних 

семантичних категорій дозволяє виявити потенційну в мові й застосовувану в 

мовленні можливість оформляти певні семантичні відношення для задоволення 

потреб спілкування і відтворення семантичних відтінків висловлювання.  
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КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

У сучасних реаліях найбільш перспективним підходом до навчання студентів 

прийнято вважати компетентнісний підхід. Його сутність полягає в тому, що 

увага студента зосереджена на результаті його навчання, тобто на його здатності 

діяти в конкретних практичних ситуаціях. Отже, з точки зору компетентнісного 

підходу, освіта є основою формування та розвитку феномена компетентності.  

Аналіз педагогічної літератури дозволяє конкретизувати відмінні риси цього 

підходу з позиції вищої школи. До них відносять соціальну та особистісну 

значущість набутих знань, умінь і навичок, якостей та методів продуктивної 

професійної діяльності майбутнього фахівця; чітке визначення цілей 

професійного та особистісного вдосконалення, виражене в поведінкових та 

оціночних аспектах; наявність чіткої системи критеріїв вимірювання результатів, 

яку можна фіксувати, вимірювати та обробляти статистичними методами. 

Для викладання іноземних мов найбільш релевантним різновидом підходу на 

основі компетентностей вважається комунікативно-компетентнісний підхід. Він 

служить досягненню прагматичних цілей завдяки активізації широкого арсеналу 

багаторівневих мовленнєвих засобів, якими володіє студент на даний момент; 

актуалізації його адаптаційних можливостей, досвіду та методів 

перетворювальної діяльності.  

Особливості підходу, орієнтованого на комунікативні компетентності 

студентів, розкриваються в таких рисах особистості, як здатність оперувати 

енциклопедичними знаннями, що відображають структуру реального світу, 

знання різних предметних областей, у тому числі сфери професійної діяльності 
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людини та їх використання з метою встановлення мовного контакту з партнером, 

вміння обговорювати, підтримувати або заперечувати його пропозиції, 

дотримуючись правил та етикету спілкування, прийнятих у цьому суспільстві 

[1].  

Комунікативні компетентністі особистості, в свою чергу, включають в себе 

лінгвістичну компетентність, яка трактується як поєднання вмінь або 

практичних мовних навичок, що відображають здатність людини 

використовувати іноземну мову як інструмент адаптації до іншомовного 

середовища та вирішувати коло завдань, що стосуються використання цієї 

іноземної мови. Ці навички зазвичай групуються у п’ять практичних 

компетентностей, як-то: читання, використання мови, письмо, слухання та 

говоріння. 

Отже, засновуючись на наведеному вище, основні методи та принципи 

навчання під час викладання іноземної мови у вищій школі із застосуванням 

компетентнісного підходу замість того, щоб бути орієнтованими на знання, 

мають будуватися навколо навичок, необхідних для виконання конкретних 

завдань [2]; основна увага має приділятися тому, що можуть зробити студенти, а 

не тому, що вони знають [3]; від студентів слід очікувати демонстрації навичок, 

які оцінюються з огляду на результати, а не на процес [4]; навчальні досягнення 

студентів мають оцінюватися відповідно до загальних стандартів навчання, а всі 

форми оцінювання базуватися на стандартах та на критеріях [5].  
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СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ АНГЛІЙСЬКИХ ТАНАТОЛОГІЧНИХ 

ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 

Відомо, що танатологія (від грецьк. thanatos – смерть і logos – наука, тобто 

учіння про смерть) охоплює релігійні, філософські, психологічні, соціологічні, 

етичні, політологічні, естетичні та багато інших аспектів смерті.  Характер 

осмислення смерті в кожній культурі та в кожній епосі має свої універсальні 

риси, які визначають рівень духовної самосвідомості нації. Поняття «смерть» як 

одне із базових сенсів людського буття цілком можливо прирахувати до розряду 

універсальних, які займають найважливіше місце в мовній картині світу. 

Напевно, цим і пояснюється інтерес дослідників до даного поняття. Смерть в 

англійській етнічній свідомості розглядається, як  об’єктивна неминучість. 

Різниця культур полягає в розумінні сенсу життя і смерті, у відношенні до 

померлих, в особливостях обрядів та ритуалів, і вони настільки суттєві, що за 

ними можна судити про типи культурної ідентичності, яка характерна для 

багатьох країн світу. Якщо говорити про більш широкий смисл даного концепту, 

то танатологія охоплює релігійні, філософські, психологічні, соціологічні, 

етичні, політологічні, естетичні та багато інших аспектів смерті. 

Поняття «смерть» як одне із базових сенсів людського буття цілком можливо 

віднести до розряду універсальних, які займають найважливіше місце в мовній 

картині світу. Напевно, цим і пояснюється інтерес дослідників до даного 

поняття. До VI-VII ст. – часу поширення християнства в Британії – англосакси 

теж були язичниками. Віра у всевладність богині долі (the Destiny) і неминучість 

впливу міфічних доленосних істот (the Fates) відображена в англійських 

прислів’ях: no flying from fate; a man’s destiny is always dark; fate leads the willing, 

but drives the stubborn; what must be, must be; do what you ought, and come what 
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can; every bullet has its billet; marriage is destiny; every Jack has (must have) his Jill. 

Ім’я римської богині щастя-долі Фортуни лягло в основу англійської лексеми 

fortune: flee never so fast you cannot flee your fortune; no fence against ill fortune; 

fortune can take from us nothing but what she gave us. 

Смерть в англійській етнічній свідомості – така ж неминучість, як і в 

українській, але неминучість об’єктивна. В англійських прислів’ях смерть дуже 

рідко персоніфікована і не має безпосереднього зв’язку з долею. Невідворотність 

долі уособлює грецький міфічний перевізник померлих у царство Аїда – Харон: 

Charon waits for all. The die is cast, – стверджують англійці слідом за давніми 

римлянами, не вказуючи, хто саме кидає жереб смерті. Функціональний статус 

набору мовних засобів, які відображають сприйняття й осмислення смерті, 

змінювався в історії будь-якої мови, як зміну системи ціннісних орієнтацій і 

відповідних їм стандартів та еталонів у світогляді людини. Аналіз  

фразеологічних виразів, зібраних із фразеологічних словників К.Т. Баранцева [1] 

та А.В. Куніна  [2], дозволів виділили наступні групи значень у  англійських 

фразеологічних одиниць зі значенням «смерть»: 

1. Кінець життєвого шляху: till one’s dying day (to one’s dying day) – до 

останнього дня; run one’s race – закінчити свій життєвий шлях. 

2. Перехід до іншого світу: go down to Hades – піти до праотців; go to the 

bosom of Abraham – віддати душу Богові; to depart to God – відправитися на 

небеса. 

3. Найменьша группа зі значенням невизначеність: morning sun never lasts 

a day – на цьому світі немає нічого вічного. 

4. Ритуальні атрибути: to commit to the grave – поховати; to bring to mould – 

придати землі; lie in state – лежати в труні, виставленої для прощання; May be 

rest in peace! – Нехай йому земля пухом (пером); ring the knell – співати відхідну; 

lift in the corpse – класти покійника в труну. 

5. Причини смерті: die in harness – померти за роботою, на своєму посту; 

die in one’s bed – померти своєю смертю; earn the wages of sin – бути повішеним; 

to be killed in action, die in action – загинути в бою. 
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6. Старість: be measured for one’s coffin – на ладан дихати; die hard – 

поступово відмирати; sun is setting – його зірка згасає. 

7. Духовне життя: live in Abraham (Arthur’s) bosom – жити в раю; another 

world – потойбічний світ; happy hunting ground – загробне життя. 

8. Божественне визволення: happy release – смерть після тяжких 

страждань;God send you a good deliverance – Хай Бог пошле Вам легку смерть. 

9. Сон: sleep in the grave; sleep the sleep of the just– спати вічним сном. 

10. Неминучість, доля: all men are mortal – всі люди смертні; death when it 

comes will have no denial – від смерті не відкупишся; death knocks at the door – 

однією ногою в могилі.  

11. Залишені справи, незавершені справи: come to an untimely end – 

передчасно померти; lead apes in hell – померти старою дівою. 

 Судячи з погляду на прикладі з груп цих фразеологізмів, можна сказати, що 

всі вони відрізняються з точки зору їх складу, з точки зору їх функціонування як 

частин мови,   мають яскраво виражену різницю з точки зору їх умотивованості, 

бо маємо і фразеологічні єдності (run one’s race), і фразеологічні зрощення 

(golden bowl is broken), а також фразеологічні сполучення (till (to) one’s dying day, 

in one’s latter days), фразеологічні звороти. Якщо говорити про їх функцію у 

комунікації, то існують  номінативно-комунікативні (to run one’s race) та 

комунікативні звороти (golden bowl is broken).  

Численна фразеологія  зі значенням смерть в мові подає її як найважливішу 

антиномію життя: урочисто підняте ставлення до високої культурної лексики і 

рідко негативна неестетична оцінка  в розмовному і грубо-простомовному 

виразі, які переломлюються в свідомості різних соціокультурних шарів носія 

мови. На цьому аспекті ми плануємо зупинитися у подальшому дослідженні.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ШЛЯХОМ 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

Дистанційне навчання – це форма навчання, яке характеризується фізичним 

розділенням викладачів та студентів під час навчання та використанням 

різноманітних пристроїв для полегшення спілкування як студента та викладача, 

так і студентів між собою. Дистанційне навчання, зазвичай, орієнтоване на 

студентів, які не в змозі відвідувати аудиторні заняття з різних причин: через 

повну зайнятість (штатні працівники), проживання у віддалених регіонах тощо 

[1]. Однак тенденції впровадження дистанційного навчання, зокрема 

дистанційних курсів, призводять до зменшення комунікацій між викладачем та 

студентом, що, в свою чергу, викликає певні негативні наслідки. 

Одним із найбільших недоліків дистанційних курсів з іноземних мов є 

відсутність невербального контакту та емоціонального відгуку: відзначається, 

що, при проведенні дистанційних курсів, студенти, з часом, перестають 

цікавитись предметом і обмежуються проходженням тестових завдань на 

мінімальний бал, який дозволятиме їм продовжити навчання [2].   

Також, при проходженні курсів онлайн, на відміну від аудиторних лекцій, 

відсутня можливість задавати питання стосовно теми, яку викладають. Це, 

також, негативно впливає на лектора, бо можливість спілкуватись зі студентами 

під час та після лекцій дає йому змогу зрозуміти важкі для розуміння студентів 

частини конкретної лекції та зробити певні "акценти" – виокремити такі частини 

та приділити їм більше уваги для кращого їх розуміння. 

Окрім цього "зворотнього зв’язку" лектора та студента, також існує аспект 

взаємодії між студентами на практичних заняттях. Багато завдань, зокрема 

розмовної частини, багато викладачів проводять у парах, імітуючи ситуаційні 

діалоги (лікар та пацієнт, турист та місцевий житель тощо), таким чином 

надаючи студентам можливість практичного застосування та повторення 

("закріплення") вивченої теми. Більш того, це може надавати студентам 
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впевненості при використанні іноземної мови в подальшому вивченні та 

використанні мови, а також може надавати студентам зацікавленості через 

потенційну можливість комунікувати з представниками різних країн.  

Зважаючи на те, що на сьогодні у ЗНО, зокрема з англійської мови, відсутня 

частина "Speaking" (усна частина тестування), навички з цієї частини не є 

розвиненими у більшості студентів, навіть тих, які добре розуміють мову "на 

слух" – багато студентів просто соромляться відповідати іноземною мовою. 

Через це постає необхідність робити викладання іноземної мови більш 

інтерактивним та індивідуалізованим, виходячи з потреб та рівня підготовки 

кожного студента, інтегрувати у дистанційні курси елементи, які б дозволили 

студентам спілкуватись як один з одним, так і з викладачем, задаючи питання 

одразу – під час вивчення певного матеріалу, надаючи викладачеві можливість 

мотивувати та підтримувати учня у процесі вивчення іноземної мови.   
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АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ: 

ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНОСТІ 

За новою концепцією розвитку англійської мови в Україні, вища освіта 

визнається двигуном соціальної трансформації, а англійська мова – ключовим 

фактором ефективної інтеграції та економічного зростання країни, бо є не лише 

інструментом міжнародного спілкування, а й провідною компетенцію в умовах 

інтеграції та глобалізації економіки, засобом приєднання до європейського 

освітнього, наукового та професійного простору. 

Створення єдиного загальноєвропейського простору ставить важливі 

завдання в межах підвищення мобільності студентів, більш ефективного 
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міжнародного спілкування, кращого доступу до інформації та глибшого 

взаєморозуміння. Значно зростає роль викладання англійської мови 

професійного спрямування. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває 

спрямованість на формування професійно підготовлених, 

конкурентоспроможних фахівців.  

Англійська мова за професійним спрямуванням – це заняття спеціального 

змісту, значення якого зростає від першого до останнього семестру. Потреба в 

знаннях професійної термінології вимагає постійного самовдосконалення, що 

сприяє безперервному професійному зростанню. З огляду на значний обсяг 

наукової та професійної термінології, яку мають засвоїти студенти, на невелику 

кількість годин, відведених на опанування професійної лексики, постає питання 

про інтенсифікацію та оптимізацію навчального процесу.  

Визначаючи тенденції у викладанні англійської мови, дослідники називають 

передусім реалізацію комунікативного підходу. Для досягнення високого 

результату необхідним є створення комунікативої обстановки, яка б сприяла 

формуванню «мовної» професійної компетентності студентів та сприяла їхній 

підготовці до здійснення ефективної комунікаційної взаємодії у майбутньому 

професійному середовищі. 

Комунікативна обстановка моделюватиме процес реального спілкування, а 

створення проблемних ситуацій та організація активної самостійної діяльності 

стимулюватиме творче навчання студентів, підвищить інтерес і мотивацію до 

навчання, буде розвивати творчі здібності. Все це зумовлює міцне засвоєння 

вивченого матеріалу, орієнтує на вирішення навчальної проблеми сприятиме 

розвитку індивідуальності майбутнього фахівця його розуму, мислення, пам’яті, 

інтелектуальної активності. 

Ефективність оволодіння змістом навчального матеріалу насамперед 

залежить від засобів навчання. Особлива увага приділяється застосуванню 

новітніх технологій. Розвиток сучасної комп’ютерної та телекомунікаційної 

техники, впровадження сучасних мультимедійних систем та технологій – 

змінюють підходи до організації освітньої діяльності, інтенсифікує процес 

підготовки фахівців. Сучасні мультимедійні технології дозволяють ефективно 
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представити нову навчальну інформацію. Зазвичай вони містять: текст (усний 

або письмовий), статичні зображення, звук, відео, анімацію тощо. Все це у 

комплексі дозволяє прискорити та досягти максимального ефекту при засвоєнні 

нового матеріалу, в тому числі професійної термінології. Одним з варіантів 

використання мультимедіа є презентація, що може бути застосована для 

представлення нового термінологічного вокабуляру, його закріплення, 

повторення, надає можливість змоделювати його використання в різних 

контекстах [2, с.60]. 

Серед засобів, які можуть забезпечити візуальну підтримку навчального 

процесу – є інтерактивні дошки (Smart Boards, White Boards). Електронні 

інтерактивні дошки збагачують можливості комп'ютерних технологій у 

навчанні, використовуючи екран для роботи з мультимедійними матеріалами. 

В епоху глобалізації та стрімкого розвитку хмарних технологій, у сучасному 

освітньому просторі щодня з’являються нові он-лайн ресурси та платформи, що 

надають можливість студентам самостійно успішно вдосконалювати свої знання 

з англійської мови. Таким чином, перед сучасним викладачем з’являється нова 

задача: формування у студентів навичок цільового та ефективного використання 

он-лайн ресурсів, що сприятимуть успішному оволодінню мовною 

компетентністю (як загальною, так і професійною). 
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COMPUTER TECHNOLOGIES IN TEACHING ENGLISH 

Development of computer-based society changes radically all spheres of its life. A 

particularly important change in the field of education, since nowadays the most 

important, is knowledge and information. Education is related to the development of 

the concept of the information society. The prospects of the educational technologies 

development are interwoven with the human freedom of access to information as a 

global information resource, which requires knowledge of a foreign language and 

primarily English as a means of international communication. The development of 

modern information technologies and their application is dependent on the problem of 

learning English, which has already become virtually a universal language of 

communication in the existing information space. 

Acquiring the English language gives access to knowledge and information 

technology of different educational resources throughout the world and the possibility 

to participate in international conferences of numerous scientific communities. The 

relevance of studying a foreign language as a subject discipline also demonstrates how 

to employ a language as a means of thinking.  

Information technology has long been widely used its resources as a means of 

educational support known as Computer-Assisted Language Learning. Interactive 

types of education based on multimedia technologies are currently popular with 

distance education. The introduction of multimedia in foreign language teaching has 

expanded the range of training opportunities. Numerous multimedia systems and 

teaching methods integrated by the use of different software tools have appeared, and 

the application of computer technologies becomes more complex due to the integration 

of various exercises, functions, and hypertext into a single system. These technologies 

combine text, graphics, photos, and video as a digital presentation. 

The application of information technologies made it possible to vary educational 

tasks, in particular, requiring the development of complex skills in teaching English 

such as writing, reading and phonetics. 



 37 

Among the Internet resources, there is a range of dialogues, educational films, a 

variety of popular scientific texts, dictionaries for exercising vocabulary, reference and 

phonetics practising with sound support and others. These resources permit the student 

to obtain and consolidate the skills necessary for real communication in English. 

Especially important is a variety of original texts, which serve as an additional resource 

for the lessons. These texts are written by native speakers therefore they guarantee the 

full authenticity of the speech material. The students also have an opportunity to listen 

to the recording and compare different accents. The dictionaries can be used as 

vocabulary enrichment and help to improve pronunciation and spelling. The Internet 

resources are useful for training phonetics as students can listen to how a particular 

sound is articulated, a letter or a combination of words is read, and a grammatical 

structure is organized.  

Despite a large amount of criticism of computer training in the teaching 

humanitarian subjects, the real reasons for the unsatisfactory computer-based 

technologies implementation in teaching practice are dependent on insufficient Internet 

resources application and a lack of teaching experience. Each university teacher plans 

her classes taking into account the teaching goals and organizes educational process 

accordingly often without regard to a rich amount of various online resources. 

Multimedia technologies permit to create an adaptive training course, based on the 

teaching methods, and scientific potential of the teachers worldwide. However, the 

effectiveness of self-study largely depends on taking into account the students’ tastes, 

interests, and psychophysical characteristics.  

Modern technological capabilities provide very important means for teaching a 

foreign language, and yet there are still not many programs that meet the educational 

standards. It seems that one of the main reasons for this situation is the insufficient 

attention of the linguistic developers and methodological requirements that computer 

training materials in a foreign language must meet. Linguistic and methodological 

requirements for training programs in a foreign language possess a range of demands 

such as general didactic (individual instruction, the student’s role, and others); 

linguistic (correctness and standardization of the used language material); 

methodological (communicative oriented learning) and specific requirements to 
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computer language teaching tools. Among the linguistic and methodical demands 

specific to computer language teaching, the most significant are language material 

selection, methods of material presentation, training and monitoring tasks; various 

technological capabilities validity; didactic material content variability. 

The selection of language material for training should be made taking into account 

the fact that computer applied within the framework of the communicative approach 

should be used for pre-communicative training, when permits to master the linguistic 

knowledge of the language system (phonetics, vocabulary, grammar) and speech 

patterns (reading, writing, listening and speaking skills and competences. 

Special training is performed by the specially created interface of a foreign 

language learning program. One of the linguistic and methodical requirements for such 

programs is the mandatory use of the language being studied, which is both the goal of 

learning and a means of interaction, and therefore, permits the students to immerse in 

the studied language environment. Since the program serves as a means of interacting 

with the student, the language to be studied must be presented sequentially: from the 

names of menu items, the wording of tasks, working instructions, student’s evaluation 

in text and sound format.  

The use of computer-based teaching is an effective factor for the development of 

student motivation in learning English. When the students use a computer for studying, 

which is appreciated by his teacher and groupmates, they wake up a keen interest in 

learning the culture, history, and traditions of the studied language as a rich variety of 

Internet resources. Computer-based classes can also help to increase students’ self-

esteem and strengthen their credibility in the team. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ 

З КРАЇНОЗНАВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА США 

Візуальні засоби навчання традиційно використовуються під час вивчення 

іноземної мови переважно для розвитку мовленнєвих навичок та умінь. Разом з 

тим вони знайшли широке застосування під час розвитку соціокультурних 

навичок учнів та студентів, які вивчають англійську мову як іноземну. Так на 

заняттях з Країнознавства Великої Британії та США також можна застосовувати 

різноманітні візуальні засоби: фільми, картинки, меми, артефакти тощо. 

Одним із прикладів як застосовувати картинки і артефакти може стати 

використання друкованих календарів (хоча вони зараз і не дуже поширені). Така, 

здавалося б, звичайна річ як календар теж відображає культурні цінності народу, 

для якого вона видається. Наприклад, в Україні календарі друкують з близьким 

розташуванням цифр, які позначають дати, і переважно зазначається дві мови на 

позначення місяця та дня (українська та російська / англійська). Календарі, які 

видаються в США, переважно усі теж однотипні й відрізняються від українських 

календарів: вони мають значні відступи між датами. Часто окремі цифри дат 

знаходяться у рамочці, що дозволяє робити певні записи у цю рамку. На нашу 

думку, дизайн календарів є відображенням різного ставлення в американській та 

українській культурах до однієї з основних цінностей людства – поняття часу. 

Велика кількість виразів, приказок та прислів’їв, порівнянь і метафор з 

використанням слова час в англійській мові доводить, що ця категорія є дуже 

важливою у світогляді американців: «Time is something to be "on"' to be "kept", 

"filled", "saved", "used", "spent", "wasted", "lost", "gained", "planned", "given", 

"made the most of”, even "killed"» [1, с. 155-159]. Тож американці дуже ретельно 

ставляться до планування часу (як робочого, так і відпочинку) та до складання 

своїх планів. Тому не дивно, що в друкованих календарях врахована ця 

культурна особливість і, як правило, відведено достатню кількість місця для 

того, щоб зробити записи своїх планів. 
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Під час вивчення теми “American Values and Beliefs” на заняттях з 

країнознавства можна виконати з учнями / студентами вправу «мозковий 

штурм», запропонувавши їм на розгляд український та американський календарі 

із завданням знайти відмінні та схожі риси та спробувати пояснити відмінності. 

Серед усієї маси відповідей студентів обов’язково знайдеться хтось, хто 

помітить, що в американському календарі більше місця для записів, що 

відображає висловлену нами раніше тезу про відмінності у сприйнятті часу 

американцями та українцями. Наступний крок – запропонувати студентам 

знайти пояснення такій різниці в дизайні календарів. 

Такий вид роботи можна запропонувати студентам і до вивчення теми 

«American Values and Beliefs”, і після її вивчення. У першому випадку ця вправа 

матиме діагностичний характер і завдання при опрацюванні теми полягатиме в 

тому, аби знайти пояснення тим відмінностям, які помітили студенти. У другому 

випадку, використавши цю вправу через певний час після вивчення теми, можна 

з’ясувати, чи добре студенти засвоїли уже вивчене. 

Так само можна знайти різноманітні ілюстративні матеріали до інших 

цінностей американської культури, наприклад: Personal Control over the 

Environment; Informality; Future Orientation; Time and its Control; Equality 

/Egalitarianism; Action /Work Orientation і попрацювати з ними способом, 

запропонованим нами, або з використанням будь-яких інших підходів, засобів та 

методів. 

Використання різноманітних візуальних засобів навчання  під час вивчення 

курсу Країнознавства Великобританії та США пожвавить заняття, сприятиме 

підвищенню мотивації учнів / студентів до вивчення англійської мови, 

сприятиме розвитку їхньої країнознавчої та соціокультурної компетенції. 
Література 

1. Carmen D., Khrypun V.S. USA: A Сollection of Readings. Kirovohrad : KDPU, 2004. P. 155-159. 
  

 

  



 41 

O. B. Demydiuk 

Kharkiv National University of Civil Engineering and Architecture 

EVALUATION OF INTERNATIONAL  

MULTIDISCIPLINARY PROJECTS 

The dissemination of experience obtained in the framework of international 

multidisciplinary projects in the field of training quality evaluation has primary 

importance for higher education of Ukraine in the context of integration into the 

European educational space. 

Our evaluation strategy has been developed as a result of long term scientific 

investigation of learning process efficiency under natural condition of university 

training. It is based on the concept of training efficiency determined by the interaction 

of three basic components of learning process: students’ activity; training materials; 

trainers’ activity [1, p. 59]. 

Keeping in mind this synergetic interaction the following factors have been 

analyzed: 1) content and didactic quality of the training material; 2) didactic quality of 

training sessions; 3) students’ cognitive and personality development level. 

Moreover, evaluation strategy is based on system approach to external and internal 

quality control of projects’ processes and results performed by experts, students, 

trainers and professionals as well as students’ self-evaluation. Resources include 

criteria for training material and process control; tests for training results and self-

evaluation of individual development; comparative tables, histograms, individual and 

group profiles with recommendations for improvement. These tools were developed 

by partner countries team (evaluators and IT experts), which had been selected for 

regular evaluation of projects’ processes and results [2, p. 79-80]. 

Evaluation is provided at every university at the beginning, in the middle and at the 

end of pilot phase in order to follow the dynamics of development. It is performed 

synchronically by experts, trainers, students and practitioners for comparing different 

points of view and developing optimal variant of their activity on the basis of analyses 

gaps (if any) in evaluation profiles. Gaps help understanding project aims and 

processes in the context of educative, practical, social and individual expectations. 

Evaluation results serve as indicators of progress for all project activities. They can be 
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used for supervision by Steering Committee, for monitoring visits by coordinators, for 

self-evaluation by students (including life-long learning) and trainers, for summaries 

and progress reports. 

Students learning efficiency evaluation is based on the data of objective tests 

reflecting the level of students’ knowledge of training courses. The efficiency of 

cognitive development is identified in reliance on tests evaluating fluency, 

completeness and accuracy of professional problem solving.  

The level of personal development is defined on the basis of Leary and Cattell tests. 

Besides the generalized test identifying the level of synergic development is used [3, 

p. 155]. The evaluation of personal development before and after training process helps 

to follow the dynamics of individual development in correlation with cognitive 

development. Specially designed profiles, matrix and histograms reflect the result 

distribution as well as improvement prospects. 

It should be pointed out that collaboration between educational institutions enhances 

innovation. In the framework of international multidisciplinary projects universities build 

the successful partnerships. Professors have access to new and more innovative 

technologies. Teachers and curriculum designers obtain the experience that enriches the 

didactic resources of Ukrainian scholars and facilitates competence development as well 

as understanding the European standards requirements. As a result, effective 

dissemination of projects’ outcomes invests into reforming the Ukrainian education 

system integrating into the European educational space. 
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ГОВОРІННЯ ЯК ОДИН ІЗ ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 

ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Сучасний етап роботи сучасних закладів вищої освіти характеризується 

підвищенням вимог до викладання іноземних мов, завдяки тим інтеграційним 

процесам, які відбуваються в Україні і стосуються входження її у єдиний освітній 

простір. Свідченням цього є те, що на сьогодні ці дисципліни є не просто 

частиною культури іноземних громадян, які здобувають вищу освіту в 

українських вищих навчальних закладах, але вони є запорукою успіху 

майбутньої кар’єри студентів.  

Для вільного оволодіння мовою як іноземною необхідне досконале засвоєння 

чотирьох загальноприйнятих видів мовленнєвої діяльності: слухання 

(аудіювання), говоріння, читання, письмо. Оскільки в будь-якому акті 

комунікації беруть участь як мінімум двоє учасників і, відповідно, відбуваються 

два процеси (передача інформації та її сприйняття), то методисти розмежовують 

продуктивну та рецептивну мовленнєву діяльність. Продуктивну діяльність 

виконує студент (продуцент). Рецептивна діяльність, яку здійснює слухач, читач, 

полягає у сприйнятті висловлювання, розпізнанні та осмисленні почутого чи 

прочитаного. Продуктивними видами мовленнєвої діяльності є говоріння та 

письмо, рецептивними – слухання та читання. 

Говоріння – це надзвичайно складне явище. По-перше, воно виконує в житті 

людини функцію засобу спілкування. Розуміння того, як це відбувається, перш 

за все необхідне викладачу для успішного викладання. По-друге, говоріння - це 

діяльність, точніше, один з видів людської діяльності. По-третє, важливо 

пам’ятати, що в результаті говоріння виникає його продукт - висловлювання. І 

як діяльність, і як продукт говоріння володіє певними ознаками 

(характеристиками), які є орієнтиром в навчанні і підказують, які умови треба 

створити для розвитку говоріння, а також є критеріями оцінки результатів 

навчання. 



 44 

Говоріння забезпечує усне спілкування іноземною мовою в діалогічній і в 

монологічній формах. Воно спрямоване до однієї особи або до необмеженої 

кількості осіб. Як і будь-яка інша діяльність, так і говоріння завжди має певну 

мету, мотив, в основі якого лежить потреба; предмет – думки того, хто говорить; 

продукт – висловлювання (діалог або монолог) і результат, який може 

відтворюватися у вербальній або невербальній реакції на висловлювання. 

Процеси породження і сприймання мовлення вивчалися такими вченими – 

психолінгвістами, психофізіологами, психологами як Л.С.Виготський, 

А.Р.Луріа, О.О.Леонтьєв, Т.В.Рябова, І.О.Зимня та інші. 

Спочатку в певній ситуації виникає мотив висловлювання, що позначає 

початковий момент породження мовлення, і відповідно – комунікативний намір 

того, хто говорить. Саме це визначає роль студента як учасника спілкування, 

конкретну мету його висловлювання. На цьому рівні мовець уже знає, про що 

говорити, у нього виникає загальний задум майбутнього висловлювання, який 

поки що не має свого мовного втілення. Далі здійснюється оформлення задуму 

шляхом відбору мовних засобів – граматичних структур, слів, який реалізується 

спочатку у внутрішньому мовленні, де створюється потенціальна мовленнєва 

схема висловлювання. Далі має місце включення голосового апарату, і 

сформоване висловлювання шляхом артикуляції та інтонування втілюється у 

зовнішньому (озвученому) мовленні. 

Спілкуючись рідною мовою, студент думає лише про те, що сказати і в якій 

послідовності. Ці дії знаходяться на рівні свідомої провідної діяльності. Окремі 

операції процесу породження мовленнєвого висловлювання непомітні, оскільки 

всі вони повністю автоматизовані і здійснюються миттєво. Тому умовою 

здійснення діяльності говоріння є наявність мовленнєвих автоматизмів, або 

мовленнєвих навичок: граматичних, лексичних, вимовних (артикуляційних та 

інтонаційних). Вказані навички в сукупності складають операційний рівень 

говоріння як уміння, яке має свої власні якості: цілеспрямованість, 

продуктивність, самостійність, динамічність, інтегрованість. 
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Говоріння - це один з видів діяльності, тому воно володіє багатьма ознаками 

діяльності взагалі; але говоріння є мовною діяльністю, отже, у нього є і 

специфічні ознаки. 

Мотивованість. Говоріння завжди мотивоване. Студент, як правило, 

говорить тому, що у нього є для цього певна внутрішня причина, є мотив, який 

виступає в ролі двигуна діяльності. Тому в методиці навчання іншомовному 

спілкуванню слід говорити про комунікативну мотивацію. 

Активність. Говоріння. - завжди процес активний, бо в ньому виявляється 

відношення студента до дійсності. Внутрішня активність можлива лише завдяки 

тому, що предмет спілкування є значимим для даної особистості і викликає у неї 

емоційне ставлення. 

Цілеспрямованість. Говоріння завжди цілеспрямоване, бо переслідує якусь 

мету. Таку мету можна назвати комунікативною задачею. За кожною з 

комунікативних задач стоїть загальна мета говоріння як діяльності. 

Зв`язок з діяльністю. Говоріння, як один з видів мовної діяльності, не є 

самостійним. Мовлення обслуговує всю іншу діяльність людини. 

Ситуативність - співвідношення мовних одиниць з основними 

компонентами процесу спілкування. 

Самостійність виявляється в тому, що говоріння, як правило, протікає: без 

запозичення думок з прочитаних чи прослуханих джерел; без опору на повні чи 

часткові записи того, що використовується в мові; без опору на ілюстративне 

зображення об`єктів висловлювання; без звертання до рідної мови. 

 Говоріння був та залишається видом діяльності, який зазвичай буває 

імпровізованим і вимагає активного залучення знань студентів, постає і 

педагогічною, і психологічною проблемою.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК ПІД ЧАС 

ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ  

Українська мова сьогодні є не просто засобом навчання іноземних громадян, 

які здобувають вищу освіту в українських вищих навчальних закладах, але це і 

можлива запорука майбутньої успішної професійної кар’єри студентів. 

Досягнення високого рівня володіння українською мовою не можливе без 

фундаментальної мовної підготовки у вищій школі.  

Одним з основних напрямків модернізації сучасної освітньої системи 

України і є впровадження в навчальний процес у вищих навчальних закладах 

інноваційних педагогічних методів та методик. «Інновація – нововведення, 

зміна, оновлення; новий підхід, створення якісно нового, використання відомого 

в інших цілях»,  – таке визначення наводить І. Дичківська. [2, c.43]. Підхід до 

викладання є базисною категорією методики, що визначає стратегію навчання 

мови і вибір методу навчання, який цю стратегію реалізує. [1, c.106] Враховуючи, 

що кожен із методів має свої переваги та недоліки, головним завданням для 

викладача стає вибір таких методів та форм організації навчального процесу 

студента-іноземця, якій відповідає поставленій меті навчання, тобто рівням 

попередньої підготовки студентів, часу, протягом якого триває навчальний 

процес, забезпеченням навчальних аудиторій матеріальними та технічними 

засобами, методичним та дидактичним матеріалом.  

На сучасному етапі існує велика кількість досліджень, присвячених 

вивченню ефективності застосування традиційних та інноваційних методів як 

засобу підвищення якості засвоювання іноземної мови студентами. Проблему 

використання інноваційних методів розглядали О. Арламов, М. Бургін,            В. 

Журавльов, В. Загвязинський та інші. Звичну кількість публікацій науковців 

присвячено аналізу вивчення української мови як іноземної: Л.Антонів, Я. 

Гладир, І. Жовтоніжко, Т. Єфімова, Д. Мазурік, Л. Паламар, Г. Турчін та інші.  

Методології викладання української мови як іноземної допомагають інноваційні 

методи викладання іноземних мов. Інтерактивне навчання можна визначити як 
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взаємодію учасників процесу здобуття знань за допомогою викладача, що 

володіє методами, спрямованими на оволодіння цими знаннями. [3, c.10]. 

Інноваційні методи спонукають студента до міжособистісної взаємодії під час 

навчання, привчають працювати в команді, встановлюють емоційні контакти. 

Виконання різних видів завдань значно підвищує ефективність процесу навчання 

та мотивацію студентів. Серед найбільш поширених інтерактивних методик 

можна виділити такі: асоціативний метод, мозковий штурм, рольова гра, 

навчальна гра, мікрофон, імітація, дискусія та її різновиди, кейс-методи.     

Не менш важливим є застосування на практиці інноваційних методологічних 

підходів за допомогою технічних засобів навчання (комп’ютерних і 

мультимедійних, мережі Internet) для контролю знань, зберігання і використання 

навчальних матеріалів.  Зокрема, мультимедійний підхід до навчання української 

мови як іноземної забезпечує комплексне навчання всіх основних видів 

мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, усного і писемного мовлення). 

Сучасні інформаційні технології пропонують наступні можливості  для 

використання в системі освіти: електрона пошта, чат, форум, блог, веб-сайт, 

електроні дощі об’яв, електроні бібліотеки, доступ до баз даних, голосова пошта, 

відеоматеріали та електроні посібники на різноманітних носіях, трансляція 

лекцій та проведення конференцій з використанням Інтернету.  

Розглянемо інформаційні технології, які найчистіше застосовують при 

викладанні української мови як іноземної студентам-іноземцям в технічному 

закладі освіти. Чат – це текстовий діалог сеті Інтернет, який можна вести у 

реальному часі. Текстовий варіант чату дозволяє бачити співрозмовникам на 

моніторах своїх комп’ютерів те, що вони друкують один одному. У педагогічній 

практиці існує досвіт використовування чатів в освітніх цілях. В процесі 

навчання іноземній мові спілкування в чаті може бути використано викладачем 

для контролю вивченого матеріалу, а також студентами для спілкування  один з 

одним та співпраці над сумісними проектами. Форум - це простір для 

тематичного спілкування, дє спеціальним програмним забезпеченням є веб-

форум. Форум має набір тем для обговорення та набір учасників форуму. У 

даний час форум – дуже розповсюджена форма спілкування між викладачем та 
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студентом. Електрона пошта – це сукупність програмно-апаратних засобів, які 

забезпечують передавання повідомлень між комп’ютерами. Повідомлення 

можуть бути представлені як у формі текстів, так і в інший формі (програми, 

графіка, відео, звук) у відкритому або закодованому виді. Електрона пошта може 

бути використана в заочній формі навчання для оперативного відправлення 

необхідних навчальних та навчально-методичних матеріалів, а також 

адміністративної інформації; відправлення виконаних домашніх завдань 

викладачу; зворотного зв’язку між викладачем та студентами; діалогу. Програма 

складання презентацій Power Point. Зручна у використанні, ця програма 

дозволяє викладачу створити анімаційний опорний конспект уроку, включити 

відео і аудіофрагмент, зобразити в динаміці якесь явище, подію, що допоможе 

студентові-іноземцю легко засвоїти новий лексичний чи граматичний матеріал. 

Особливо  доречно використовувати презентації під час вивчення нової лексики.  

Таким чином, можна стверджувати, що сьогодні перед викладачами ВНЗ 

стоїть завдання вивчати і впроваджувати в навчальну практику найбільш 

ефективні методики й сучасні новітні інноваційні технології, поєднувати 

традиційні та інноваційні методи в навчанні, творчо розвивати набутий 

практичний і теоретичний досвід викладання дисципліни. 
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LINGUISTIC AMBIGUITY AS A SOURCE OF A HUMOROUS EFFECT 

IN ENGLISH JOKES 

In Linguistics humor and the comic is the sphere of interests of linguo- and country 

study. Though physiological, cognitive and psychological background of humor is 

similar in all the communities there is a so-called national humor that reflects the 

peculiarities of mentality and values of the nation [2, p. 282; 4; 1, p. 57]. 

The specific type of humorous texts are linguistically based short texts (jokes, 

anecdotes, witticisms, riddles) the comic effect of which is achieved due to the 

discrepancy between the form and the meaning of a language unit. The anecdote is 

notable for its ability to concentrate the polysemy of a situation in its condensed form 

and convey value orientation of interlocutors (as very often jokes have a form of micro 

dialogues) [3, p. 13]. 

Since modern Linguistics evidences an exceptional interest to the problem of 

understanding the text by a recipient-representative of another language and culture 

and to the problem of language tools / means of making some certain emotional states 

of the speakers, a humorous text can become one of the determinant genres in such 

researches due to its high degree of linguistic and national-cultural originality. That is 

why the present research seems to be topical. 

The aim of this paper is to single out linguistic incongruity of English humorous 

microtexts (jokes) as a means of creating the comic effect.  

Now let us consider the means of making the humorous effect in linguistically 

oriented jokes. Linguistic elements appear to be the cause of emergence of two 

“situations” – usual/ correct and wrong. The latter is the result of the confusion and 

wrong understanding of the language units. The analyzed jokes in the majority of cases 

have the form of a dialogue, one of the participants of which produces an ambiguous 

expression. This ambiguity gives the opportunity to interpret the phrase from a 

different point of view. As in the example that follows: 
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Irate Mother (at dinner) – “Johnny, I wish you’d stop reaching for things. Haven’t 

you a tongue?” 

Johnny – “Yes, mother, but my arm’s longer”. 

In this case the wrong interpretation makes up a situation different from the one the 

first interlocutor meant. The difference and incompatibility of two linguistically 

connected situations cause the humorous effect. 

The hidden ambiguity is not enough for the complete explanation of the mechanism 

involved in producing a humorous effect. The incongruity should be left unnoticeable 

for the recipient for him/her to understand it in a wrong way. Only under such 

conditions the explanation which is at the end of the text, reveals the essence of the 

unusual usage of the language. It gives the opportunity for the recipient to assess the 

content and gist of the joke.  

Besides, it is easy to distinguish the core in any linguistically based humorous short 

text which is presented by a particular linguistic unit (a word, word combination, or a 

sentence). Its peculiarity (polysemy, homonymy etc.) is used for the making up a 

humorous effect. The linguistic core is an integral and unchangeable part of the joke. 

But at the same time peripheral elements can vary and do not cause misinterpretation 

of the jest. For instance, in the following jokes the linguistic core is underlined: 

А)  “Look here, Archie,” said a father to his little son, who was naughty, “if you 
don’t say your prayers you won’t go to heaven.” 

“I don’t want to go to heaven”, sobbed the boy, “ I want to go with you and 
mother.” 

B) “There ought to be a special place in Heaven for ministers’ wives.” 

“Perhaps you are right,” responded the monster’s wife, “but I would much rather 

go with my husband.” 

The research conducted enabled us to make the conclusion that units of various 

language levels can become a source of comic effect (there are jokes with a) phonetic 

discrepancy, b) morphological and lexical incongruities /homonymy, polysemy, 

synonymy/ c) wrong combinability of the word, d) misunderstanding of word-

formation processes, e) grammatical ambiguity, f) orthographic presentation, g) tropes 

and figures of speech /puns, metaphors, exaggerations, litotes, etc.).  
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The obtained calculations proved that among linguistic means of creating the comic 

effect in English jokes lexical ones turned out to be the most productive (63,8%). It can 

be explained by a high potential of homonyms, phraseological units, polysemantic 

words, synonyms etc. to produce additional contextual meanings that lead to comic 

misundertandings. 

Further research in linguistic and country study peculiarities of English jokes can 

be connected with the discovery of their precedent phenomena and finding the ways of 

translating various types of linguistically based comic discrepancies into a foreign 

language. 
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МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ІНТЕГРАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ  

   Прогрес у розвитку технічних засобів та технологій навчання мови, 

освітня парадигма, у центрі якої знаходиться сьогодні той, хто навчається та 

глобальні інформаційні ресурси, повинні знайти шляхи та мати практичні важелі 

своєї синхронізації, у тому числі і у сфері навчання РЯІ. Проблеми підтримки 

високого рівня ефективності навчання мови вирішуються у рамках інтеграційних 

процесів за допомогою просування базових основ практичної методики в нові 

умови організації навчання, що передбачає використання сучасних 

інформаційних технологій на основі теоретичного пошуку в рішенні 

інтеграційних проблем. 
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 Мета роботи – висвітлити методологічний аспект впровадження 

інформаційних технологій та їх інтегрування в дистанційному навчанні РЯІ. 

Комп‘ютерні технології навчання визначають один з напрямків розвитку 

методики. Як справедливо стверджує М. Бовтенко: «комп‘ютерна 

лінгводидактика – теорія і практика навчання мови із застосуванням 

комп‘ютерних технологій – стає органічною частиною загальної методики 

викладання мови» [1;с.33-37] 

 Даючи характеристику змісту навчання у концепції викладання мови, яка 

орієнтована на формування у учнів комунікативних компетенцій, необхідно 

назвати ряд дидактичних вимог, яким потрібні відповідати комп‘ютерні засоби 

навчання (КЗН). Вони повинні забезпечувати: різноманітність форм 

пред‘явлення мовних одиниць, які вивчаються; використання технічних засобів 

для презентації матеріалу; показ мовних явищ у динаміці; наявність особливих 

видів завдань, які неможливо виконати без комп‘ютера; можливість перегляду, 

аналізу, виправлення помилок; індивідуалізацію навчання та ін.. 

Викладачу, який використовує КЗН, добре знайомі труднощі, які викликають 

ці вимоги. Якщо вони ігноруються, це приводить до виникнення методичних 

проблем у практичній організації навчання РЯІ з використанням інформаційних 

та комунікаційних технологій (ІКТ).  

Щодо мультимедійних навчальних програм,  Т.Сидоренко висловлюється 

думка, що «не дивлячись на очевидні переваги навчальних мультимедійних 

програм, помилково вважати, що використання мультимедійних курсів тільки 

завдяки присутності анімації, відеоряду система зворотного зв‘язку докорінно 

змінить весь процес навчання іноземній мові. Якраз навпаки: якою б гарною ні 

була б комп‘ютерна програма, її використання вимагає від викладача певних 

зусиль по локалізації та адаптації змісту програми до мети, задачі та умов 

навчального процесу» [2;c.157] 

Цифровий  навчально-методичний контент у поєднанні з електронними 

комунікаційними засобами утворюють базові технологічні основи сучасного 

електронного навчання мови. у цьому випадку предметним наповненням 

електронних комунікацій виявляється оцифрований змістовий контент навчання. 
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Це революційне просування у методичній організації навчання – від 

використання комп‘ютерів у викладанні РЯІ до здійснення навчання мови у 

електронному форматі. Організація роботи з навчально-методичним матеріалом 

(текстами, графікою, мультимедійним контентом) за допомогою включення  в 

навчальний процес електронних комунікацій – це ознака електронного формату 

у навчанні РЯІ , в якому, в свою чергу, закладаються основи для організації 

навчання РЯІ у інформаційному форматі. 

Таким чином, нові комп‘ютерні електронні засоби навчання та технології, у  

своєму розвитку, отримуючи нові дидактичні можливості, які визначаються 

якістю та побудовою комп‘ютерних пристроїв, визначають собою й паралельний 

розвиток, й інновацію проблем у методиці, у яких раніше не було іменувань. 

Умови навчання мови у електронному форматі, які спричинили  необхідність 

у новій методичній організації навчання РЯІ, склалися  в міру впровадження 

комп'ютерних засобів навчання та розгортання на цій основі електронних 

навчальних систем. Дистанційні системи навчання, які включили в свій склад 

електронні засоби комунікації, є першими повноформатними електронними 

навчальними системами. Сьогодні можна говорити про два загальні цільові 

напрямки у здійсненні дистанційного навчання РЯІ. 

Першим напрямом є дистанційне навчання методики викладання РЯІ, яке 

здійснюється на курсах підвищення кваліфікації. Другим цільовим напрямом є 

практика навчання мови – дистанційні курси по РЯІ для тих, хто вивчає 

російську мову як іноземну. 

 Цей напрям в електронному навчанні РЯІ з‘явився та розвивається більш 

як авторська методика із діапазоном пропозицій від надання доступу до 

цифрових освітніх ресурсів по РЯІ до пропозиції курсів дистанційного навчання 

по авторським методикам. Управління навчанням та адміністрування курсу 

зводиться до реєстрації користувачів на сайті та листуванні по електронній 

пошті. Таким чином, навчання визначається у електронному форматі. 

Однією з найважливіших задач, які стоять сьогодні в методиці навчання РЯІ 

є підвищення ефективності навчання російської мови як іноземної в умовах 

активного використання інформаційних і комунікаційних технологій в учбово-
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педагогічному процесі. Практична відсутність цільових досліджень з даної теми, 

де проблеми впровадження інформаційних та комунікаційних технологій в 

навчання РЯІ  зумовлювалися б вирішенням проблем інтеграції (включення) 

традиційних педагогічних технологій у сучасну сферу ІКТ, вказує на гостру 

необхідність розробки методології такої інтеграції.  
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DIGITAL TOOLS IN ESL TEACHING AND LEARNING 

 The digitalization in education is a trend that has now spread over almost all 

academic disciplines providing an excellent ground for promoting interdisciplinary 

cooperation. Witnessing an overall predilection of modern students to using digital 

tools in everyday life, it is safe to say that resources of this kind are bound to become 

an inseparable part, to say the least, of education in future. 

 Mobile assisted language learning has proved to be useful in achieving different 

goals of foreign language learning, especially for listening and speaking. One of many 

digital tools for ESL learning available today is podcasting which gives us the 

opportunity of listening to, sharing, creating and distributing audio files on-line (video 

podcasts, while available, are not the topic of our study). 

 Presented in various kinds and forms, podcasts can be roughly divided into three 

groups. First of all, there are those that are created by native speakers for native 

speakers for the purpose of distributing information (digital editions of newspapers, 

magazines, etc). Secondly, we need to mention those created by native speakers for 

language learners for educational purposes, and furthermore, those created by both 
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teachers and students for the purpose of student engagement, motivation and extended 

peer cooperation in and outside the classroom settings.        

As podcasts are a dynamic tool to be created, shared, etc., there can be different 

ways to work with podcasts, employed within a particular educational setting 

(especially in terms of enhancing phonetical and listening skills of students). E.L. Low 

[2], for instance, distinguishes four ways to create and distribute podcasts in 

educational purposes: 

1. learners record their own individual pronunciation activities, group discussions, 

presentations and distribute among their classmates; 

2. learners record each other’s pronunciation activities, presentations for peer 

evaluation; 

3. a teacher records learners in conversations, pronunciation activities, 

presentations for teacher evaluation or distributes among learners for peer 

evaluation; 

4. learners record teachers in lectures, pronunciation tutorials and discussions for 

out-of-class consolidation (consent must be sought for ethical reasons) [2, p. 165]. 

As we can see, the podcast service raises one of the biggest issues of education 

today – social interactivity that contributes to broader opportunities of collaboration 

among students and pursuing their individual interests. That in turn can lead to bigger 

autonomy in learning and restructure the traditional way of giving and receiving 

knowledge.  

R. Kendall, while concluding an experiment of his, proved that student podcasts 

raised motivation levels in two different ways: “On the one hand, the podcasts were 

contemporary material, changing according to students’ suggestions, thereby 

enhancing satisfaction, stimulation and engagement. On the other hand, other students’ 

voices provided an increased feeling of proximity and opportunity for playback at 

convenient times. These enhanced contact between students and gratified the teacher’s 

desire to meet their needs.” [1, p. 49].  

The above-mentioned shows that podcasting stimulates motivation for both teachers 

and students, provides various ways of learner engagement and promotes the idea of 

learner autonomy.  
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INDEPENDENT LEARNING 

 Nowadays almost all academic disciplines witness the results of the overall 

transformation of the modern education system. In the process of changing the 

traditional teacher-centered paradigm for a learner-centered approach, a learner 

assumes a more active role in his or her education.  

Learner autonomy as a tendency of changing a student’s attitude to the discipline 

studied, is aimed at building a new kind of a learner’s identity capable of acquiring any 

necessary knowledge, making relevant choices, thus enhancing the formation of a 

future specialist’s professional competence.  

This tendency of redirecting the controlling role in the teacher-student relations, in 

its turn, presupposes taking control over learning and developing skills necessary for 

autonomous learning [1, p. 2]. To be more precise, it implies changing a student’s 

attitude to the discipline studied. 

Autonomous learners are usually characterized as those who are willing and have 

the capacity to supervise learning; are motivated to learn; are able to choose material, 

methods and tasks; exercise choice in organizing and carrying out the chosen task; 

select the criteria for evaluation; take an active approach to the task; make and reject 

hypotheses; pay attention to both form and content; are willing to take risks and 

responsibility [4]. 

The introduction of learner autonomy encourages developing new skills that will 

enable learners to acquire the necessary knowledge and be able to go on expanding 

their knowledge bank long after their graduation.  
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In order to gain all the above skills, an independent learner should practice various 

activities. According to J. Larmer and J. Mergendoller (2015), student learning and 

engagement can be enhanced by means of employing the seven Essential Project 

Design Elements, which include the following:    

1. a challenging problem or open-ended question, 

2. sustained inquiry or in-depth investigation lasting several days or more, 

3. authentic or real world task, 

4. student voice and choice that creates ownership of the task at hand, 

5. reflection of learning and the project, 

6. critique and revision through the use of rubrics and meaningful peer and teacher 

feedback, 

7. presentation of a public product that allows for discussion and involves the 

greater community [3, p. 88]. 

It should be noted, however, that autonomous learning should not be considered as 

a refusal of any management and instruction as the teacher’s role remains to guide 

students. The researchers state that “learner autonomy is not and should not be 

understood as a rejection of all types of guidance. The ability of the learner to properly 

perceive guidance is at the heart of developing autonomy” [2, p. 40]. 

The above-mentioned shows that independent learning does not cast off the notion 

of management or guidance, but stimulates mutual control in student-teacher 

interactions, provides various ways of learner engagement and promotes the idea of 

life-long learning.  
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АНГЛІЙСЬКІ Й УКРАЇНСЬКІ ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ОДИНИЦІ З 

НАЗВАМИ ПРОФЕСІЙ: ЕТНОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ 

Сучасний етап розвитку лінгвістики характеризується розмаїттям студій у 

сфері фразеології, проте особливе значення має на сьогодні вивчення 

фразеологічних одиниць (ФО) різних мов в етнокультурному (Б. Ажнюк, 

Ю. Лебеденко, О. Левченко, В. Маслова, О. Нагорна, О. Селіванова та ін.) і 

порівняльному аспекті (Л. Верба, І. Корунець, М. Кочерган та ін.). Мета нашого 

дослідження – з’ясувати особливості відображення етнокультурної інформації в 

англійських та українських ФО із компонентом-назвою професій. 

По-перше, до складу фразеологізму може входити певна власна назва, що 

одразу ідентифікує національну належність ФО, як-от: the three tailors of Tooley 

Street – невеличка купка людей, які вважають себе представниками всього 

народу, де Tooley Street – це назва вулиці Лондона. Джерелом ФО є вислів 

прем’єра Дж. Каннінга, який з іронією говорив про кількох кравців із вулиці Тулі, 

котрі звернулися в парламент із петицією, що починалася урочистими словами 

"We, the people of England..." [5]). ФО as smart as a Philadelphia lawyer та enough 

to puzzle a Philadelphia lawyer («складна заплутана справа, сам чорт спіткнеться») 

відобразили у своїй внутрішній формі факт з американської дійсності: за однією 

з версій, прототипом виразу Philadelphia lawyer був адвокат Ендрю Гамільтон із 

Філадельфії, який найбільш відомий завдяки виграній ним справі газетного 

видавця, звинуваченого в наклепі (1735 р.) [5]. 

Багато англійських ФО із назвами професій відображають історію, 

особливості життя та побуту британського й американського суспільства за 

різних часів – від давнини до сьогодні. Наприклад, цікавою з погляду етимології 

є ФО baker’s dozen – чортова дюжина. В одному з нормативних актів, що були 

затверджені в XIII столітті королем Англії Генріхом III, ішлося про ціни на хліб 

та пиво. Цей документ встановлював жорстку ціну на буханець хліба чітко 

визначеної ваги. Якщо пекар обважував покупців (навіть випадково), то з нього 

не тільки стягували штраф, але й могли застосувати фізичне покарання. У ті 
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далекі часи техніка не дозволяла готувати хліб одного розміру, тому його вага 

завжди була різною. Саме тому пекарі про всяк випадок, окрім того, що 

продавали 12 буханців, давали ще один безкоштовно. Звідси й походить вираз 

«пекарська дюжина» у кількості 13 штук [4]. 

Реалії різних сфер життя відображають, зокрема, такі ФО: to spell baker 

(амер.) – виконувати важке завдання, стикатися з труднощами (слово baker було 

одним із перших двоскладових слів у підручнику з правопису для початківців) 

[1, с. 880]; busman’s holiday – святковий день, проведений за звичайною роботою 

(водіям автобусів доводилося у вихідні дні навчати новачків) [1, с. 177]. Цікавим 

є походження ФО mad as a hatter («геть божевільний»). В Англії у XVIII–XIX ст. 

капелюшні майстри використовували ртуть для виготовлення фетру. Це був 

досить небезпечний і складний процес, адже ремісники були змушені вдихати 

пари ртуті. Через це вони часто страждали від ртутного отруєння, що шкодило 

нервовій системі й призводило до таких наслідків, як плутане мовлення, поганий 

зір, а інколи й божевілля [26].  

На матеріалі нашого дослідження було також підтверджено, що в англійській 

мові існує досить численна група ФО «морської» тематики, як-от: bad sailor; fair-

weather sailor; A good sailor may mistake in a dark night, – що пояснюється великим 

суспільним значенням мореплавства для Англії.  

 Чіткими етнокультурними маркерами фразеологізмів можуть бути не лише  

власні назви (Tom Tailor; мне, мов Семен-швець шкуру), але й інша 

безеквівалентна лексика – назви одягу, страв і харчових продуктів, одиниць 

вимірювання, титулів, посад. У нашому випадку такими маркерами є іноді саме 

назви деяких унікальних професій, як-от чумаки для України – візники й 

торговці, котрі перевозили на волах хліб, сіль, рибу та інші товари для 

продажу протягом XV–XIX ст. [3]: чумак чумака бачить здалека. 

В українських ФО часто відображено спосіб життя, особливості ремесла й 

заробітків, звички представників певної професії, наприклад: виспати коваля і 

бондаря – на думку селян, які вставали вдосвіта, ковалі й бондарі могли 

дозволити собі надто довго спати; Понеділок – шевський празник (по понеділках 

шевці зазвичай відпочивали після того, як возили свій крам на базар і торгували 
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в неділю); Коли надворі льодок, тоді ковалеві медок (в ожеледицю селяни 

частіше змушені були вести кувати коней до коваля); Не було з ткача багача, а 

з швачки багачки; колісник по коліна в трісках, по шию в боргах [2]. 

Чимало прислів’їв свідчать про те, що хлібороби частенько заздрили 

представникам інших професій і вважали їхню працю легкою, як-от: Нема в світі 

краще як бондареві: стук, стук – і п’ятак до рук; Наше діло мірошницьке: 

підкрутив та й сів [2]; звинувачували певних фахівців у недбалому ставленні до 

роботи й хитрощах тощо: Поки маляр горобця намалює, вола з’їсть; Однаково, 

що муляра в хату, що свиню в город; Швець, що ступить, то збреше [2]. Іронічне 

й дещо зневажливе ставлення українців до рибальства як несерйозної, легкої 

праці та джерела непевного заробітку відображене у ФО із відповідним 

компонентом: вудка мокне, а рибак сохне; рибак і музика – то худе ремесло; 

ніхто не видів з рибака багача [2]. 

Отже, національно-культурна своєрідність досліджуваних фразеологізмів 

досить рідко виявляється на рівні їх специфічного компонентного складу. 

Більшою мірою етнокультурну інформацію відображено на рівні значення ФО в 

цілому, що ґрунтується на певних особливостях національної культури, історії, 

побуту народу, його психології та неповторного способу образного мислення. 
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MEDIA LITERACY SKILLS DEVELOPMENT 

IN ESP CLASSROOM 

Nowadays the media is becoming an important component in learning English 

providing possibilities to communicate freely and effectively as well as exposure to the 

English language and information that is just a Google search away.  While being 

“digital natives” students nevertheless need the skills to navigate the abyss of 

information they cane come across in a wide array of sources. Those skills are ability 

to be a smart consumer of information in digital age i. e. media literacy. 

The American National Association for Media Literacy Education defines media 

literacy as the ability to access, analyze, evaluate, create and act using all forms of 

communication. In its simplest terms, media literacy builds upon the foundation of 

traditional literacy and offers new forms of reading and writing. Media literacy 

empowers people to be critical thinkers and makers, effective communicators and 

active citizens. 

Using media in a language classroom enhances reading and listening skills, 

develops other language competences, helps focus on different aspects of society and 

culture, cross-cultural communication, stimulates discussions on the issues raised by 

media materials. One of the benefits for the English language learners in following the 

media is the possibility to widen their vocabulary, especially while using it in 

discussions. 

All media shares one feature: someone created it for some reason. To become 

media literate, students have to learn to ask and answer the following questions: 

- who created a message? 

- why was it created? 

- who is the message intended for? 

- how does the information make me feel? 

- what makes the message believable? 

- What conclusion can be made? 
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Answering all those questions help students decipher credible sources, read across 

multiple sources and compare, and make a wide step to improving their media literacy. 

Students can be given a task to find different materials concerning the same event or 

fact, compare different perspectives, find out the nature of information: facts vs. 

opinions, primary vs. secondary as for its importance. When students work with media 

materials they learn thinking critically – evaluate the source and information, decide 

what information was included or omitted and why, extract key ideas, use examples to 

support their opinions, then they can make up their minds about the information based 

on the background knowledge. The activities mentioned above foster collaborative and 

autonomous learning skills, stimulate interests in the wide range of global and local 

issues, and develop students’ awareness of influence of these issues on their lives. 

Students have to look for meaning instead of passively consuming information, 

they link new ideas with the knowledge they already have, analyze content, the 

structure and targeted issues so they can share the information with their peers. They 

can develop their media literacy learning through the media, with the media and about 

the media. The first notion explains how to use media in the classroom or for individual 

work, while teaching with the media refers to the skills and knowledge required to 

interpret media materials, and the learning about the media includes understanding 

social, economic, political, and historical contexts in which the media is created and 

functions. 

Incorporating the resources from the media should become the common practice in 

the ESP classroom to provide the language input and empower students to become 

intelligent consumers of the media. 
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DEVELOPING ENTREPRENEURIAL COMPETENCES OF THE 

STUDENTS OF ECONOMICS. 

    The methodology of CLIL, that has become a buzz word for many teachers of 

various subjects and publishers, stands for Content and Language Integrated Learning 

and refers to teaching subjects such as science, economics and geography to students 

through a foreign language. Though the term CLIL was coined by David Marsh from 

the University of Jyväskylä, Finland in 1994, CLIL teaching has been practiced for 

many years, from the Babylonian era to the early sixties when bi-lingual education was 

introduced in many schools around the world. Even if you are unaware of the term 

CLIL, you may already have been using CLIL methodology for many years.  

While CLIL may be the best-fit methodology for language teaching and learning in 

a multilingual Europe, the literature suggests that there remains a dearth of CLIL-type 

materials, and a lack of teacher training programs to prepare both language and subject 

teachers for CLIL teaching. The theory may be solid, but questions remain about how 

theory translates into classroom practice. Developing students’ professional 

competences is one of the tasks that CLIL teachers face in their classroom. The aim of 

the paper is to present a possible scenario for developing  competences for professional 

communication, in particular, entrepreneurial competencies with the students of 

Economics, which we consider as an urgent but challenging task. 

The positive experience of successful philanthropic entrepreneurs in the 

professional environment was studied and analysed during the implementation of a 

complex activity in the English language class for the students of Economics. The tasks 

developed were aimed at increasing students' motivation for professional development 

and their social responsibility through acquainting students with the facts of life and 

activities of some of the most famous businessmen and philanthropists, who made a 

significant contribution to the development of the society – George Peabody, John 

Davison Rockefeller, Victor Pinchuk, Elon Reeve Musk, Oprah Gail Winfrey; 

summarizing information and drawing conclusions about personal traits that have 
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contributed to the success of the individuals mentioned. The activity a) helps to foster 

student`s motivation as the students are involved in the preparatory work, have freedom 

in selecting materials from various sources; b) stimulates cooperative work and helps 

to create a positive environment; c) allows active vocabulary and grammar recycle and 

be successfully mastered; d) uses the integrate skills approach; e) helps to develop 

abilities to creative and critical thinking; f) assists in developing cross-cultural 

competence. 

 At the first stage of the activity the students studied the professional achievements 

and patronage of the five eminent entrepreneurs mentioned reading suggested materials 

and doing internet search for additional information on the topic. The internet is an 

ideal hunting ground for ideas as modern multimedia technologies give chances to 

supply students with a great number of stories of success. As the result of the first stage 

of the activity, the participants compiled comparative and integrating tables. Later, the 

students identified the personal traits inherent to the prominent entrepreneurs, 

developed definitions of their personal characteristics, mastered new vocabulary doing 

a set of creative vocabulary exercises. The following table can be suggested as an 

example of the activities focused on vocabulary: the students put into the first column 

of the table the personal traits of the entrepreneurs like business focus, confidence, 

creative thinker, delegator, independence, determination, knowledge seeker, promoter, 

relationship builder, risk taker; gave their definitions for the characteristics mentioned 

and supplied examples. 

            At the discussion stage, the students worked in small groups and provided 

examples of entrepreneurship activities from the suggested texts or their own 

experiences; selected and analysed motivational quotes, compiled motivational 

vocabularies. Speaking skills were developed at different levels of proficiency: 

question/answer complexes – comprehension check responses – short presentations – 

discussions/debates. Participating in discussions/debates required demonstration of 

the ability to enter the discussion and logically put the ideas into the conversation, to 

evaluate the communicative situation, to demonstrate abilities to behave as an 

independent and critical thinker as well as the abilities for cross-cultural 

communication. 
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The following tasks were fulfilled in the elaboration of the complex activity: 

• to acquaint students with the facts of life and activities of some of the most 

famous businessmen and philanthropists who have made a significant contribution to 

the development of the society; 

• to summarize information and draw conclusions about personal traits that have 

contributed to the success of the individuals; 

• to find out which projects of the entrepreneurs and were the most successful 

and why; 

• to find out what inspired rich and successful people to donate substantial 

amounts of money to charity; 

• to explain what areas of life, according to the well-known philanthropists, 

needed the most material support. 

By completing the assignment, the students had the opportunity to develop their 

motivation for professional activity by using the examples of successful entrepreneurs, 

to develop entrepreneurial competences, to pay attention to the areas of activities in 

which the entrepreneur can achieve the greatest success, and to conclude about 

personal traits that they can develop to become competitive and form social 

responsibility. 
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МОВОЗНАВЧА І ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА КОМПЕТЕНТНОСТІ: 

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ І ВЗАЄМОВПЛИВИ 

Проблеми викладання літературознавчих дисциплін у вищих навчальних 

закладах пов’язані з різними рівнями складності предметів. Так, з одного боку, 

вони відбивають дискусійні питання, що виникають всередині самого курсу, як, 

наприклад, розмежування літературних напрямів, течій, а з іншого – прогалини 

у знаннях самих слухачів. Вирішення цих питань видається досить актуальним 

завданням, що постає перед викладачем-філологом. 

Зв’язок літературознавства із мовознавством є безперечним, адже досить 

часто предметом вивчення лінгвістики стає мова літературних творів, яка 

дозволяє дослідити складні процеси походження, закономірності розвитку і 

функціонування мови. Водночас літературознавчий аналіз не оминає знань про 

мову, яка є «будівельним матеріалом» для творення художніх образів, художніх 

засобів тощо. Такий тісний взаємозв’язок філологічних галузей пояснює 

передумови виникнення проблем, пов’язаних із прогалинами в знаннях 

літературознавчого або мовознавчого кола. 

Питання вивчення літературознавчої освіти майбутніх філологів 

неодноразово висвітлювалися в роботах Н. М. Білоус, Л. В. Бутенко, 

О. А. Галича, А. В. Градовського, С. О. Жили, О. О. Ісаєвої, Г. Д. Клочека, 

О. М. Куцевол, Л. Ф. Мірошниченко, М. К. Наєнка, В. І. Пахаренка, 

О. М. Семеног, О. М. Семеног, Б. І. Степанишина, Г. Л. Токмань та інших у 

багатьох аспектах. Зокрема, вивчено методологічні і теоретичні засади фахової 

підготовки філологів, проаналізовано шляхи і засоби удосконалення освітнього 

процесу у вищих навчальних закладах, розробляються науково-теоретичні 

концепції, експериментальні методики, апробуються різні моделі оптимізації 

вищої педагогічної та філологічної освіти. 
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Мета нашого дослідження – розглянути точки перетину мовознавчої та 

літературознавчої компетентностей, зокрема, визначити та проаналізувати деякі 

мовознавчі проблеми, вирішення яких стане у пригоді для ефективного вивчення 

літературознавчих дисциплін. 

Формування літературознавчої компетентності у майбутніх фахівців-

філологів у вищих навчальних закладах забезпечують передовсім вивчення 

курсів «Вступ до літературознавства», «Історія зарубіжної літератури», «Історія 

української літератури», «Аналіз художнього тексту», «Теорія літератури», а 

також спецкурсів та спецсемінарів, які спрямовані на аналіз конкретних 

літературознавчих проблем.  

Літературознавчу компетентність, услід за Л. О. Базиль, ми визначаємо як 

«цілісний багаторівневий комплекс властивостей особистості, який забезпечує 

ефективне, раціональне і творче використання літературознавчих знань і 

філологічних умінь для вирішення завдань шкільної літературної освіти, 

пов’язаних із успішною адаптацією людини в суспільстві» [2, с. 109]. Цей 

феномен, як вважає Дж. Каллер, є своєрідним продовженням лінгвістичної 

компетентності «як для написання, так і для читання літературних творів» [3, с. 

283]. О. С. Афанасьєва з цього приводу вбачає найсуттєвішою проблемою 

сучасних вчителів зарубіжної літератури – незнання мови-оригіналу художніх 

творів, що вивчаються [1, c. 119]. Адже переклад, дійсно, в деякій мірі змінює 

сприйняття тексту: втрачаються його «первинна» поетика і, зокрема, особливості 

ідіостилю автора. Однак, проблема, на нашу думку, є набагато глибшою, аніж 

смислове розуміння тексту. Тут потрібні глибинні знання про мову як суспільний 

феномен і знакову систему, її розвиток, структуру та функціонування, 

формування вмінь аналізувати мовні явища (фонетичні, морфологічні, 

синтаксичні, стилістичні), про що свідчать типові помилки, які допускають 

студенти, аналізуючи твори рідною мовою. 

Скажімо, на прикладі ритмічного аналізу поетичного твору (а він є 

актуальним для всіх літературознавчих дисциплін) можна простежити і 

зрозуміти, чому цей вид роботи викликає труднощі і нерозуміння. Уже на 

першому етапі ми стикаємось з тим, що при записі ритмічної схеми, яка 
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передбачає визначення наголошених/ненаголошених складів, студенти не 

завжди чітко розмежовують голосні і приголосні звуки, визначають склади. 

Зокрема, це стосується випадків, коли односкладові слова не позначаються як 

склад, наприклад, прийменники «у», «на», «під» або у слові наявні букви є, ю, я, 

ї, які у різних позиціях можуть позначати різну кількість звуків, і, навпаки, 

виділяються як склади слова без голосних, наприклад, прийменники «в», «з», 

сполучник «й» тощо. Якщо говорити про морфологію, то тут ми спостерігаємо 

проблему визначення належності того чи іншого слова до певної частини мови, 

що є важливим моментом при характеристиці рими. Прогалини у знанні 

тлумачення слів породжують не тільки проблеми з розумінням тексту, а й 

порушення акцентологічних норм, що також унеможливлює зробити правильно 

цей вид аналізу. І це все, як здається, лише верхівка айсберга.  

Отже, мовознавча компетентність – основа сприйняття й інтерпретації твору. 

Образна, ритмічна, стильова структура художнього тексту сприймається лише 

завдяки мовленнєвій структурі, у моделювальних параметрах мови. Крім того, 

літературознавство широко залучає лінгвістичні методики (структурний, 

типологічний, герменевтичний тощо). Вони не лише доповнюють, а й 

розширюють межі літературознавчої компетентності філологів. 
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О.В. Каданер 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «STORYTELLING» В НАВЧАННІ 

УСНІЙ КОМУНІКАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Очевидно, що сучасна система освіти зазнає постійні зміни. Перетворюються 

аспекти концепції освіти, внутрішній устрій системи, вимоги до викладачів, 

характеристики учнів та навчальні програми. У пошуках ефективних засобів 

досягнення досконалих результатів у сфері освіти, МОН України звертається до 

метакогнітивності — категорії знань суб'єктів про їх власну пізнавальну 

діяльность та можливості контролювати її. Сьогодні перед викладачем стоїть 

завдання розбудови навички самостійного придбання і засвоєння знань учнями 

— прищеплення їм методологічної культури. 

Слід також зазначити, що поступальний розвиток інформаційного 

суспільства в Україні важко уявити без одночасного підвищення якості середньої 

та  вищої освіти із залученням всього спектру можливостей інформаційних 

технологій і цифрових комунікацій. Новітні ІК-технології роблять помітний 

вплив на трансформацію не тільки освітнього процесу в цілому, а й  на 

викладання конкретних дисциплін. Відхід від традиційних підходів при вивченні 

іноземних мов очевидний, але при цьому природно не можна виключати 

повністю і старі методи. На зміну механічного запам'ятовування слів і 

граматичних правил прийшли нові революційні методики, серед яких 

безсумнівно слід виділити сторітеллінг (від англійського слова storytelling — "the 

art of telling stories" згідно з визначенням Cambridge Advanced Learner's Dictionary 

& Thesaurus).  В англомовному світі сторітеллінг використовується як метод під 

назвою TPR Storytelling (Teaching Proficiency through Reading and Storytelling) або 

TPRS. 

Сторітеллінг — технологія навчання іноземної мови, яка полягає у 

використанні в навчанні захоплюючих історій, при цьому відбувається повне 

занурення в мову без зубріння і підручників. Даний метод сприяє формуванню 

на підсвідомому рівні розмовних навичок і правильному вибудовуванню 
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діалогічного мовлення. Метод "розповідання історій" широко використовується 

викладачами закордоном при навчанні англійської мови, як іноземної. 

 Історії — це завжди живі і цікаві оповідання, які легше з'єднати з особистим 

досвідом, ніж правила або принципи. Історії дозволяють сформувати в учнів 

певні психологічні зв'язки —  між емоціями,  які отримані від сюжету, і 

необхідним матеріалом (лексикою, граматикою), — і таким чином краще 

запам'ятати матеріал. Слід відзначити той факт що, даний метод зазвичай добре 

сприймається самими різними віковими групами учнів іноземної мови. 

Атмосфера на таких заняттях, як правило, невимушена. Існує кілька причин, за 

якими метод сторітеллінг може бути успішно використаний під час навчання 

іноземної, зокрема англійської, мови: мотивація, розширення словникового 

запасу, розвиток навичок аудіювання, розвиток навичок письма та усного 

мовлення, загальний розвиток. 

В процесі роботи доцільно виділити три основні етапи. На першому етапі 

відбувається постановка комунікативного завдання, можлива емоційна 

установка, яка стимулює розвиток інтересу, вибір історії, планування заняття, 

підготовка роздаткового матеріалу. Другий етап являє собою читання або 

прослуховування тексту учнями, з розумінням основного змісту, з повним 

розумінням або з вибірковим витяганням інформації. Оповідач може переривати 

свою промову, пропонувати слухачам висловити свої припущення про те, що 

трапиться з героями далі, або запитати їх, як би вони почувалися на місці героїв 

в тій чи іншій ситуації. У процесі розповіді можна презентувати усний переклад 

окремих "ключових" слів для поліпшення сприйняття і розуміння нового 

матеріалу. Третім етапом є безпосередній контроль розуміння тексту, який так 

само може бути багатоетапним. Викладач може запропонувати тестові завдання, 

завдання на монологічне висловлювання,  яке пов'язане з вираженням свого 

ставлення, почуттів і емоцій, оцінки героїв тексту і т.д.  

Безумовно потрібно мати на увазі, що існує ряд вимог, які можна пред'явити 

до відбору текстів для читання для роботи на занятті (автентичність, 

відповідність програмним вимогам, рівень мовної складності, облік 

психологічних особливостей учнів та їх інтересів). Так, наприклад, мовна 
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складність матеріалу може стати основною перешкодою до виникнення в учнів 

позитивного емоційного ставлення до тексту. Таким чином, важливою вимогою 

до текстів для читання є їх доступність в мовному відношенні. Цю доступність, 

в свою чергу, можна визначити, виходячи з рівня навченості і вікових 

особливостей учнів. Так, в книзі професійного оповідача, викладача Ендрю 

Райтса  "Storytelling" можна знайти матеріали, які орієнтовані на різні вікові 

групи і 4 рівня володіння мовою: Beginners, Elementary, Pre-intermediate, 

Intermediate. 

Таким чином,  можна зробити висновок, що використання інформаційних 

технологій,  які широко поширені в глобальному інформаційному просторі, на 

заняттях з англійської мови дозволяє істотно підвищити ефективність 

навчального процесу, посилити мотивацію студентів до вивчення іноземної мови 

в сфері професійної комунікації, підготувати сучасного фахівця, що володіє 

різноманітним арсеналом інформаційних комунікативних технологій. 
Література 

1.Абрамова И.Е. Применение технологии «digital storytelling» в обучении устной 

коммуникации // Научный форум: педагогика и психология: сб. ст. по материалам xi 

междунар. науч.-практ. конф. — № 9(11). — М., изд. «МЦНО», 2017. — с. 34-37. 

[Электронный ресурс] –Режим доступа:  https://nauchforum.ru/conf/psy/xi/25702 

2. Маслоу А. Мотивация и личность / Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2006.  — 352 с. 

3. Пассов Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению // 2-е изд. М., 

1991.  — 223 с. 

4.[Электронный ресурс] –Режим доступа:   https://easy-language.net/2018/06/27/16-

prichin-uchit-inostrannye-yazyki-cherez-storitelling/ 

 

Т.М. Калініченко 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

ASYMÉTRIE DANS LA TRADUCTION ANGLAIS FRANÇAIS DANS LA 

LANGUE DE LA PUBLICITÉ 

Tout d'abord, il faut dire que les types de l'asymétrie dans la publicité sociale à 

l'heure actuelle n'est pas bien étudiés. À cause des processus croissants d'intégration de 

la société l’intérêt augmente pour le sujet de notre recherche. D'autre part, les stratégies 
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et les méthodes de la traduction de la publicité sociale ne sont pas assez élaborées et 

améliorées. 

Les études menées dans le domaine des connaissances linguistiques sont le contexte 

de ce travail, notamment l'asymétrie à niveaux différents qui apparaît pendant la 

traduction de la publicité et son influence sur la transmission du contenu de l'original. 

L'asymétrie comme une des variantes des glissements de traduction a été étudiée par 

Catford 2004 [1]; L’Homme 2004 [4]; Toury 2004 [6]. 

La position théorique qui est présentée dans la recherche renforce la théorie et la 

critique de la traduction de la publicité sociale et peut être utilisée pour le 

développement ultérieur. Notre étude est basée sur les théories de la traduction et de 

l’original formulées par Van Leuven-Zwart 1989 [7]; sur les principes de 

correspondances d’Eugene Nida 2001 [5]; sur les documents sur la traduction littéraire 

et sur la traductologie de James Holmes 1988 [2], sur la langue française de la 

technique et de la science de Rostislav Kocourek 1991 [3]. 

Les objectifs de la présente étude est de développer le corpus du vocabulaire 

asymétrique de la publicité anglophone et francophone pour la création des clichés de 

traduction, dont l'utilisation contribuera à l’amélioration de la qualité de la traduction 

et à la simplification du processus de la traduction. 

Il est possible de citer comme exemple de l'asymétrie la publicité de l'Université 

d'Ottawa: 

Thinking about doing a Master’s or 

PhD? 

Join us for a day of exploration, 

including guided campus tours, 

information sessions and the 

opportunity to meet with 

representatives and professors from 

our faculties. 

<www.uottawa.ca/welcome.html> 

 Vous envisagez de faire une maîtrise 

ou un doctorat? 

Joignez-vous à nous pour une 

journée d’exploration. Visites guidées 

du campus, séances d’information et 

rencontres avec des professeurs et des 

représentants de nos facultés et plus 

encore! 

<www.uottawa.ca/bienvenue.html> 
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Les méthodes envisagées sont l’analyse comparative de la traduction – l’analyse de 

la forme et du contenu morphologique (le genre, le nombre, la partie du discours) des 

unités originales et traduites du corpus; l’analyse du contexte – la définition des 

conditions linguistiques, dans lesquelles se réalisent la signification actuelle de l'unité 

étudiée du corpus; l'analyse culturelle et historique – les prémisses et les raisons 

sociolinguistiques de la perception des unités du corpus par l’auditoire cible; l’analyse 

statistique – l’analyse de la fréquence de l'utilisation des unités du corpus ayant pour 

but la création de l’ensemble limité de clichés de traduction, le plus largement couvrant 

le vocabulaire de la publicité. 

Les tâches de la recherche sont l’élucidation des causes de l'asymétrie: les raisons 

déterminées par les particularités interlinguales de la traduction – l’utilisation des 

modèles différents de formation de mots et syntaxiques; les raisons déterminées par les 

particularités subjectives du traducteur; les raisons déterminées par les facteurs 

externes – les raisons sociales et psychologiques et les raisons historiques et 

géographiques. 

Le groupement des traductions des unités du corpus d’après le niveau de 

l'asymétrie se fait au niveau de signes linguistiques, d'expression, de communication, 

de la description de la situation, du but de la communication. Le corpus utilisé pour 

cette recherche est le lexique anglophone et francophone de la publicité. La 

contribution de la recherche est de développer les approches méthodologiques pour 

définir les critères de l’application de l'asymétrie dans la traduction de la publicité 

sociale pour améliorer la qualité de la traduction entre l'anglais et le français. 

Notre hypothèse est que le dilemme du choix de la traduction symétrique et 

asymétrique dépend de la nature et du genre du matériel traduit et de l'ampleur de la 

responsabilité en cas de la traduction fausse. Par conséquent, la partie de la traduction 

source et la partie qui reçoit le texte traduit sont également intéressées à déterminer le 

degré de la complexité des termes utilisés dans les documents traduits de telle manière 

que des écarts éventuels n’augmentent pas le degré de la perception de l'information 

pour prendre des décisions de gestion. 

Pour conclure il faut dire que dans toute traduction l’asymétrie est le plus souvent 

présente. Toutefois, les formulaires officiels de communication minimisent l'apparition 
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de l'asymétrie. Mais les moyens de communication orientés plutôt vers les gens 

augmentent les chances de la présence de l'asymétrie. 

La méthodologie proposée de l'utilisation de l'asymétrie et des clichés bien établis 

de la traduction qui est formée sur la base du corpus de la publicité sociale permet 

d’améliorer la qualité de la transmission et de la réception des matériels traduits. 
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TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE IN THE DIGITAL 

LEARNING ENVIRONMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

Current tendencies of globalization in education emphasize the importance of using 

innovative technologies in teaching English as a foreign language as a part of global 

communication which has no boundaries in interactions of people allowing them to 

share values, ideas, and beliefs. And it is English as an international language that 

allows encoding and decoding messages for mutual understanding between their 

senders and receivers taking into account differences in their global communications. 
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[2, p. 53]. In this context, it is very important to study the peculiarities of teaching 

English as a foreign language (TEFL) in the digital learning environment of higher 

education institutions. 

English as a foreign language is taught in over 100 countries. Sometimes the 

concept of TEFL associate with TESL (teaching English as a second language). But it 

is not the same, as TEFL is normally used for teaching English to students living in 

countries where English is not the native language, while TESL – for teaching English 

to speakers of foreign languages living in a native-English speaking country. English 

as a foreign language (EFL) learners usually do not have the need to use the target 

language as a language that you are changing spoken or written words into the outside 

of the classroom as it is the only chance for them to use it there [1, p. 90].  

The digital learning environment is defined as educational software, a digital 

learning tool, an online study program or a learning resource [3, c. 43]. It is very 

important to use all the possibilities of the digital learning environment of higher 

education institutions, in particular, implementing the digital media when teaching 

EFL as it can compensate for the lack of inside and outside interactions learners have.   

The digital media usually refers to all the content (audio, video, graphics, photo, 

animation, web design, etc.) in a digitally compressed format which can be not only 

encoded by computers, laptops, smartphones, E-books, smart boards, and other digital 

devices but also transmitted over computer networks.  

Implementing the digital media into the learning process of higher education 

institutions allows students to use such electronic resources as textbooks, presentations, 

study films, animations, games, tests, quizzes, journals, newspapers, websites, 

databases, live conferences/webinars, discussion forums, blogs, mobile applications, 

etc., most types of which are components of learning management system software 

(LMS). Classroom activities within such a digital learning environment involve 

students in role-plays, interviews, group work, information gaps, opinion sharing, and 

scavenger hunt, as well as simulations, games, problem-solving, open-ended 

discussions, active conversations and so on. It helps students to enhance their reading, 

speaking, listening and writing skills when teaching English as a foreign language by 

means of using an electronic version of the appropriate textbooks, e.g. New Total 
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English, with audio and video support, with authentic texts, geared toward forming the 

communication skills.  

All textbooks can be downloaded in students’ smartphones by means of a teacher’s 

sharing this information via WhatsApp, as well as videos, audio, and presentations that 

can be demonstrated on a smartboard or computers. One of the ways of improving 

students' pronunciation and knowledge of phonetics, as well as their writing, speaking, 

and listening skills are using online tools. When teaching as a foreign language at the 

preparatory education of M. Ye. Zhukovskyi National Aerospace University “Kharkiv 

Aviation Institute” the online tools of the British Council 

(https://learnenglish.britishcouncil.org), the British Broadcasting Corporation (BBC) 

(http://www.bbc.co.uk/worldservicelearningenglish) are used in the learning process 

allowing students to improve their pronunciation, vocabulary and grammar skills. 

There are also other useful online tools of Cambridge English (http://www. 

cambridgeenglishonline.com) and Oxford English online (https://www. 

oxfordonlineenglish.com/free-english-lessons), as well as other ones  

(https://www.youtube.com/user/EnglishCentral/videos, http://www.reepworld.org, 

http://www.manythings.org, https://tefltunes.com/category/lessons, etc.), which are 

always components of the learning process of teaching as a foreign language at the 

preparatory education of M. Ye. Zhukovskyi National Aerospace University “Kharkiv 

Aviation Institute", geared toward developing students' communication competencies 

[1, p. 92].  

So, the use of the digital learning environment enriches not only classroom 

activities, but also their self-education, as they promote students’ motivation of 

learning English as a foreign language in higher education institutions on their way of 

realizing career goals as contributing to global prosperity. 
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O. V. Karpenko, A. I. Nos 

Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University  

ENHANCING THE EFFICIENCY OF ENGLISH MEDIUM INSTRUCTION 

AT IVAN KOZHEDUB KHARKIV NATIONAL AIR FORCE UNIVERSITY 

Contemporary processes of integrating Ukraine into the North Atlantic Treaty 

Organization (NATO) emphasize the importance of increasing language 

interoperability for global security. It is the English medium instruction that can allow 

cadets to increase their motivation for mastering fundamental and professional 

knowledge for further professional careers in NATO operations and missions. In this 

context, it is very important to study the problem of enhancing the efficiency of English 

medium instruction at Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University. 

The term English medium instruction or as it is also called English as a medium 

instruction (EMI) stands for the practice of teaching an academic subject through 

English which is not the first language of the majority population.  It is not a generally 

accepted definition worldwide as sometimes it is used as synonymous with Content 

and Language Integrated Learning (CLIL) nevertheless it has a dual educational 

objective built into its title (content and language) whereas EMI does not [2, p.7].  

There are the following several reasons of implementing EMI for higher education 

institutions:  

− raising a university ranking;  

− attracting and retaining international cadets;  

− giving cadets the possibility to study abroad;  

− developing cadet and staff career possibilities;  
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− modernizing universities following the principle: if everybody implements 

EMI, we should do it too [3, p. 13]. 

At Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University there is an experience of 

English as a medium instruction when teaching fundamental academic disciplines at 

the department of physics and radio electronics such as physics, chemistry, 

fundamentals of electronics, radio electronics and automation, analog and digital 

devices, etc.  

According to the results of the conducted analysis of testing cadets' knowledge, it 

can be concluded that enhancing the efficiency of the English as a medium instruction 

at Ivan Kozhedub Kharkiv National Air Force University should be based on 

implementing Blended Learning as an innovative form of learning technology 

combining online educational methods of learning with traditional classroom ones at 

the following stages of teaching cadets: 

– the preparation stage including developing not only methodical materials for 

academic disciplines but also visual materials (presentations, layouts, samples 

of studied devices, etc.), as well as consulting cadets about specifics of 

applying professional terminology in the technical field; 

– the main stage consisting of conducting classes in English and establishing 

feedback between a teacher and cadets through the problem-based learning; 

– the final stage based on controlling cadets’ knowledge and developing their 

creativity in making decisions [1, p. 390]. 

Besides, it is necessary to implement Commercial of the shelf technologies 

(COTS), "ready-to-use commercial modules", for the development of the Armed 

Forces of Ukraine. These technologies have English-language interfaces and technical 

documentation to master them. So, the use of information technologies is obligatory 

for enhancing the efficiency of the English medium instruction too. At Ivan Kozhedub 

Kharkiv National Air Force University there is an experience of using educational sits 

of such universities as Air Force Academy, Embry-Riddle Aeronautical University, 

Massachusetts Institute of Technology. It is also effective to improve the EMI by 

developing modules in MOODLE. 
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Thus, taking into consideration the above-mentioned, it can be stated that enhancing 

the efficiency of the English medium instruction is possible due to using Blended 

learning, modern information technologies, and methodical fundamentals of teaching 

based on logic, system analysis, visual materials that promote cadets’ linguistic and 

professionally-oriented competencies geared toward their realizations in further 

careers of providing global security according to NATO and ICAO interoperability 

standards. 
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Л.М. Киба 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

ФАХОВА ІНШОМОВНА ОСВІТА СТУДЕНТА-МІЖНАРОДНИКА: 

ВІД «БАЗОВИХ НАЛАШТУВАНЬ» ДО «РОЗШИРЕНИХ» 

Володіння іноземною мовою, необхідною для виконання посадових 

обов’язків, входить до основних вимог до осіб, які претендують на зайняття 

посад дипломатичної служби різних категорій з виконанням дипломатичних 

функцій. З такими, користуючись мовою цифрових технологій, базовими 

налаштуваннями (настроєм, баченням майбутнього, мотивацією, амбіціями  

щодо майбутньої кар’єри тощо) розпочинається опанування фаху  студентом 

спеціальності «Міжнародні відносини, соціальні комунікації та регіональні 

студії». «Базові налаштування» задовольнятимуть студента лише певний час, 

кожний навчальний досвід доводитиме необхідність розширення їх діапазону, 

тобто – знань, вмінь, навичок, і  спонукатиме до пошуку нових налаштувань – 
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удосконалення. Зрозуміло, що університетського курсу іноземної мови у 

подальшому буде недостатньо з багатьох об’єктивних причин і  оскільки 

функціональні характеристики дипломатів включають низку різноманітних 

обов’язків і завдань, що потребують різного рівня володіння іноземною мовою,  

далі їх (сьогоднішніх студентів, завтрашніх випускників, у  майбутньому – 

фахівців) чекає  спеціальна мовна підготовка (доучування), яка 

здійснюватиметься диференційовано, в залежності від кваліфікаційних потреб.   

Викладачі знають, наскільки непросто і разом з тим важливо оперативно 

визначити мотивуючі орієнтири студентів, зацікавити, наповнити розумінням 

важливості професійно-амбітного ставлення до освітнього процесу з іноземної 

мови,     налаштувати на успіх. Вирішальною  є роль самого першого заняття з 

новою групою, адже крім компетентності, професійності та майстерності 

викладача, у яких студенти переконуватимуться поступово, складовою 

майбутніх досягнень (тобто – якісних комунікативних навичок, упевненості у 

собі тоді, коли цими навичками потрібно скористатися у реальних ситуаціях 

спілкування, у вирішенні професійних завдань та у повсякденному житті, а ще й 

комфортних та плідних  стосунків) є і фасилітація викладачем усвідомлення 

студентами того, що вибір зроблено серйозний, викликів немало і працювати для 

цього треба скрупульозно, умотивовано і постійно.  

Як викладач-практик (інструктор), хочу поділитися досвідом проведення 

першого заняття з іноземної (англійської мови) зі студентами-міжнародниками. 

Для себе я називаю це заняття «Введенням у спеціальність та підручник» 

(користуємось посібником Д. Турчина English for International Relations). 

Враховую, що нинішні студенти – це покоління Z, якому притаманний інший 

формат сприйняття інформації [1], тож це потрібно враховувати, обираючи 

засоби навчання, зміст навчальних матеріалів та манеру подачі.  Мета 

найпершого заняття – окреслити проблемні зони обраної сфери діяльності, 

підвести до розуміння необхідності розуміння вимог та викликів, без тестування 

чи іншої форми визначення рівня знань та без афішування цього рівня у кожного 

конкретного студента у перші дні перебування у студентському середовищі 

серед нових товаришів, продемонструвати  першокурсникам відповідність їх 
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базових налаштувань дійсним вимогам та потребам. Із цією метою використовую 

відеоматеріал з YouTube “So, you want to be a diplomat” [2]. Це діалог між 

молодою амбітною випускницею тотожної спеціальності, яка просить 

співробітника дипломатичної служби дати їй рекомендацію для роботи у цій 

службі. Людина, у якої вона просить рекомендацію, намагається представити її 

майбутню роботу як постійний виклик, як необхідність підпорядковувати свої 

інтереси державним, як випробування. Побудовано діалог на багаточисельних 

яскравих посиланнях на суспільні та політичні реалії 21 століття, широкому 

географічному діапазоні прикладів, грі слів, мовних зразках аргументації та 

контраргументації. Крім того, саме цей відео-діалог обрано з орієнтацією на те, 

щоб його контекст був сприйнятий молоддю як амбітний виклик і як спонука до 

тверезого сприйняття реалій обраного фаху.  З транскриптом відеоматеріалу 

можна працювати у різних напрямах та площинах. З точки зору граматики, у 

зазначеному діалозі є приклади всіх часових форм англійської мови в активному 

та пасивному станах, приклади непрямої мови, умовних речень, модальних 

дієслів. Уже на першому занятті, після виконання tricky граматичних завдань, 

студенти на тематичному прикладі усвідомлюють необхідність розуміння 

нюансів мови (граматичних в тому числі) та врахування їх у спілкуванні. Діалог 

насичений базовою фаховою лексикою  (Foreign Service, a Foreign Service officer, 

a Foreign Service exam, to serve the country, to pursue proficiency in languages, 

debating skills тощо), присутність якої у контексті першого навчального 

матеріалу  налаштовує студентів на розуміння серйозності подальшої роботи над 

мовою  та фахом (а паралельно налаштовує на те, що дипломат – далеко не єдина 

професія у галузі міжнародних відносин). Опрацювання діалогу включає в себе 

роботу з автентичними мовними та мовленнєвими одиницями (to clock more 

hours, to fill out paperwork, to end up in, to be confused about тощо), відповідь на 

фактологічні (напр.: What so called exotic or god forsaken places can you think of?, 

What are the time zones?) та проблемні питання (What does “to be true to one’s 

political ideals” mean?, If you were to choose among god-forsaken places, exotic 

places, war zones, stable democracies, where would you choose to work?), міні-

дискусію, перехід до відповіді на персональні питання (що відповідає 
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необхідності особистісного позиціонування студента при знайомстві з 

одногрупниками): Why have you chosen to major in International relations? тощо. 

Навчанню у ІІІ тисячолітті  притаманна строкатість, різносерійність, 

неоднаковість і різноманітність у всіх проявах цих характеристик. Сьогоднішні 

вчителі і викладачі при бажанні можуть мати у своєму розпорядженні 

величезний арсенал навчального матеріалу, який потрібно адаптувати до певних 

навчальних потреб і до потреб певної навчальної аудиторії.  
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Харьковский национальный экономический университет им. С. Кузнеца 

СИЛЛАБУС КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

В настоящее время формирование у студентов умения самостоятельно 

овладевать знаниями и методами работы становится первоочередной задачей 

профессиональной подготовки специалистов. В условиях сокращения 

аудиторной нагрузки студентов и увеличения объема самостоятельной работы 

значение последней многократно увеличивается.  

Эффективным инструментом для преподавателя в процессе управления 

самостоятельной работой студентов может стать силлабус, основная задача 

которого содействовать обучающимся в освоении учебных дисциплин. 

Силлабус – перспективный план изучения дисциплины, своеобразный 

«навигатор», предназначенный именно для студента, имеющий целью помочь в 

организации его учебной деятельности. Такой документ должен информировать 

студента о том, какие качества у него могут быть сформированы в результате 

освоения данной дисциплины, а также о том, что, как и когда студент должен для 

этого сделать. Силлабус определяет начальные и граничные условия 
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продвижения студента в учебном процессе и дает ему возможность 

самостоятельно распределять время, силы и интенсивность своей работы. 

Силлабус – документ, содержащий основные характеристики изучаемого 

предмета, является средством коммуникации между преподавателем и 

студентом. Он создается в помощь обучающимся, поэтому должен составляться 

понятным для студента языком. Это, прежде всего, краткая программа 

самостоятельной работы студента в процессе изучения дисциплины, в которой 

содержится вся необходимая информация для успешного освоения курса.  

Силлабус, как правило, состоит из нескольких разделов, наполнение которых 

четко не регламентировано, но должно содержать следующую информацию: 

1. Политика учебной дисциплины: сведения о преподавателе, его общие 

требования, основные цели и задачи дисциплины. Политика учебной 

дисциплины определяется системой требований, которые преподаватель 

предъявляет к обучающимся при изучении дисциплины. Требования могут 

касаться посещения занятий (недопустимость пропусков, опозданий и т.п.); 

правил поведения на занятиях (активное участие, выполнение необходимого 

минимума учебной работы и др.); поощрений и взысканий (за что могут 

начисляться или вычитаться баллы и т.п.). 

2. План изучения дисциплины: тематический план и технологическая карта 

дисциплины. В тематическом плане обязательно представлены: темы и их 

краткое содержание, количество часов аудиторной и внеаудиторной работы. В 

ходе изучения дисциплины студенты вправе ожидать реализации именно того 

содержания, которое было заявлено в силлабусе и на основе которого, возможно, 

был сделан выбор дисциплины. В технологической карте обязательно указывают 

тему занятия, дату его проведения, задания и формы контроля для аудиторной и, 

главное, внеаудиторной работы, срок сдачи заданий для самостоятельной 

работы, а также источники информации для подготовки. Необходимо отметить, 

что цели заданий для самостоятельной работы и их содержание должны быть 

понятны и доступны студентам, содержать алгоритмы и методические 

рекомендации их выполнения, формы контроля, критерии оценки и сроки сдачи 

заданий должны быть четко определены и заранее известны обучающимся. 
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3. Контрольные мероприятия и оценки: рейтинг-план по дисциплине. В 

рейтинг-плане определены все виды текущего и рубежного контроля, а также 

указано минимальное и максимальное количество баллов, которое студент 

может получить за каждый вид деятельности, выполняемой в аудиторное и 

внеаудиторное время, поощрительные и штрафные баллы. 

4. Описание заданий и критерии оценки: критерии аттестации текущей 

работы по дисциплине, критерии аттестации итоговой работы, необходимые 

условия для получения зачета (допуска на экзамен). Здесь четко и ясно 

прописываются все условия: как осуществляется контроль, какие формы 

контроля используются, как оцениваются знания студентов. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение: список 

обязательной и дополнительной литературы. 

Американские и европейские преподаватели, активно использующие 

силлабус, называют его своеобразным «контрактом» между преподавателем и 

студентом, в котором содержатся права и обязанности двух сторон, поэтому, 

ознакомившись и подписав этот документ, каждый из участников учебного 

процесса обязуется выполнять его и несет ответственность за нарушения 

«контракта». В связи с этим преподаватель, создавая силлабус дисциплины, 

должен ответственно отнестись к той информации, которая содержится в 

документе: темы и даты занятий; сроки, формы и виды контроля. Изменения в 

силлабус могут быть внесены только при крайней необходимости, и студенты 

должны быть оповещены об этом заранее. В свою очередь студент, 

ознакомившись с силлабусом, несет ответственность за невыполнение его 

условий. Но, в то же время, он может выбирать индивидуальную траекторию 

движения в освоении дисциплины, варьировать уровень сложности заданий, их 

объем, прогнозируя при этом количество набираемых им баллов, имеет право не 

выполнять те требования, которые не были оговорены в документе. 

Таким образом, использование силлабуса позволяет регламентировать и 

регулировать отношения между преподавателем и студентом, строить их на 

основе равноправия, взаимных обязательств и ответственности, даёт 

возможность планировать и распределять учебную нагрузку, эффективно 
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использовать время, помогает решать конфликтные ситуации, структурирует и 

систематизирует процесс обучения. И главное, силлабус позволяет студенту 

адекватно оценить свою работу, сделать вывод о том, где он находится на пути к 

достижению образовательных результатов, создает условия для самоконтроля и 

самосовершенствования уровня компетенций, стимулирует познавательную 

активность, формирует устойчивую мотивацию достижения успеха, что является 

важной составляющей эффективности дальнейшей профессиональной 

деятельности. 

 

В. Ю. Колісник 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

РІВНЕВИЙ ПОДІЛ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ У 

ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 

Рівень готовності до навчання є важливим аспектом успішності студентів. 

Готовність до вивчення іноземної мови виступає єдністю спрямованості на 

процес, що розглядається в поєднанні інтересу до вивчення іноземної мови, 

бажання оволодіти нею, мотивів, які зумовлюють цей процес, а також рівня 

навченості іноземної мови.  

Залежно від прояву певних критеріїв визначається рівень готовності студентів 

до майбутньої професійної діяльності. Ю. Лук’янова називає три узагальнені рівні 

сформованості готовності: «високий (певна якість є стійкою рисою, виявляється в 

усіх діях студента постійно); достатній (якість виявляється ефективно, але 

спостерігаються відхилення через недостатній розвиток самої якості); 

елементарний (якість ще не стала рисою студента, обмежено й неефективно 

виявляється в його діях і вчинках» [3, с. 52 – 53]. 

Н. Гуртовенко виокремлює три ступені сформованості психологічної 

готовності до професійної діяльності: непрофесійний (коли майбутній фахівець 

не має досвіду практичної діяльності); передпрофесійний (характеризується 

незакінченою підготовкою до виконання спеціальних функцій); професійний 

(має два підрівні – звичайний рівень і рівень професійної майстерності)» [1, с. 

90]. 
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О. Пасько розрізняє наступні рівні готовності до діяльності: «початковий 

(теоретичної база без практичних умінь та навичок); достатній (набувається при 

виконанні професійних обов’язків із отриманням досвіду, самовдосконаленням); 

високий (ефективна професійна діяльність із високою продуктивністю); дуже 

високий (професіоналізм щодо виконання професіональних обов’язків); 

«майстерність» (максимальний рівень готовності особистості, готовність бути 

наставником у професійних питаннях)» [4, с. 220]. 

На нашу думку під час освітньої діяльності відбувається умовний поділ 

студентів за рівнем знань, оскільки викладач ураховує психологічні й навчальні 

можливості кожного з них. Особистісно орієнтований підхід на основі технології 

різнорівневого навчання розрахований на три різні рівні опанування навчальною 

програмою, які враховують різні критерії.  

1) Відповідно до складності змістового наповнення передбачається: рівень 

«C» – низький (легкий, елементарний), рівень «B» – середній (базовий, 

достатній) та рівень «A» – високий (складний, досконалий).  

2) За змістом навчальної діяльності виокремлюємо такі рівні: 

репродуктивний (дослівне відтворення прочитаного матеріалу без будь-яких 

змін – рівень С), конструктивний (часткове відтворення й продовження, 

видозміна, перефразування опрацьованого – рівень В) і творчий (створення на 

основі отриманої інформації оригінального твору у вигляді розповіді, діалогу, 

опису, презентації тощо – рівень А). 

3) За професійним критерієм виокремлюємо: розробники нескладних 

програмних додатків, деяких модулів інформаційних систем, окремих 

компонентів програмних систем прийняття рішень і систем штучного інтелекту 

за визначеним завданням невисокого рівня, інженери з обслуговування та 

ремонту комп’ютерів (рівень С), розробники окремих модулів, підпрограм, 

інформаційних систем, програмних систем прийняття рішень і систем штучного 

інтелекту за технічним завданням, інженер із обслуговування й ремонту 

комп’ютерів і збирання комп’ютерних систем із компонентів (рівень В), 

розробники програмних продуктів, інформаційних систем, цифрових пристроїв, 
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програмних систем прийняття рішень і систем штучного інтелекту (рівень А) [2, 

с. 7]. 

Прояв складових готовності відбувається за трьома рівнями, оскільки вони 

вдало відображають знання, вміння й навички всіх категорій студентів. 

Сприймаючи кожну академічну групу як сукупність індивідів з неоднаковим 

ступенем готовності до вивчення іноземної мови, з’ясовуємо прояви показників 

студентів експериментальної групи на трьох рівнях за розробленими критеріями.  

Готовність майбутніх інженерів-програмістів до використання іноземної 

мови у професійній діяльності ми розглядаємо через її компоненти. Так, 

мотиваційний компонент охоплює сукупність мотивів, бажання (яскраво 

виражені, достатні чи невизначені), інтерес до вивчення іноземної мови 

(стійкий, нестійкий, його відсутність), усталеність професійного вибору (стійка, 

достатня чи невизначена). 

Комунікативно-когнітивний компонент вміщує сприймання (активне, 

достатнє чи пасивне), мислення й когнітивні стилі (творчі, продуктивні чи 

репродуктивні), пам’ять (стійка, достатня чи нестійка), уяву (багату, достатню 

чи слабку), та інтелект (високий, достатній чи низький).  

Операційно-технологічний компонент охоплює способи й засоби іншомовної 

діяльності (доцільні, частково доцільні чи недоцільні), послідовність дії (логічну, 

частково логічну чи нелогічну), мовленнєву діяльність (правильну, частково 

правильну чи неправильну).  

Рефлексивно-оцінний компонент включає рефлексію і контроль (стійкі, 

нестійкі чи їхню відсутність), оцінку та самооцінку (високі, достатні чи низькі). 

Готовність до використання іноземної мови у професійній діяльності вміщує 

також іншомовну готовність. Вона охоплює мовну й мовленнєву готовності, які 

відповідно конкретизуються системою знань і вмінь з іноземної мови та 

активністю у користуванні нею.  
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USING “ROTTEN TOMATOES” FILM REVIEWS WEBSITE 

FOR DEVELOPING STUDENTS’ COGNITIVE SKILLS  

Watching films is an affordable and enjoyable entertainment which offers people a 

variety of genres and stories. For choosing an appropriate film to watch people may 

rely on their own preferences or turn to reviews websites that contain qualified analysis 

of films with the emphasis on the film’s merits and flaws, provide information about 

film stars, peculiarities of acting and personal evaluation of the film. Review is 

commonly referred to as a genre of science and art criticism with the aim of analyzing 

and evaluating a new work of art. Reviews draw on explicit arguments and criteria, 

besides they reflect the critic’s subjective attitude to films. We assume that film reviews 

can be a useful tool for developing language proficiency as well as for enhancing 

cognitive skills. 

One of the most popular websites where viewers can get information about films is 

Rotten Tomatoes where the films are scored on 100 percent scale [4]. The website gives 

an opportunity to read reviews and watch trailers, interviews with actors and film 

directors. For any film on this site you can read synopsis with the main facts about the 

movie including the rating, genre, runtime, names of the film director, scriptwriters, 

the cast and the studio that released the film. In addition to critic reviews, there are 

audience reviews which totally form the film’s rating.  The “Tomatometer” scale 
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measures critical recommendation for viewers. The symbol of red tomato represents 

the “fresh” status of the film with 60% of positive reviews, and the symbol of a green 

splat indicates the “rotten” status of the film with less than 60% of positive reviews.  

The essential feature of reviews consists in shaping evaluation [1, с. 28]. Consistent 

work with film reviews promotes developing skills of identifying evaluation 

expressions and the ability to assess texts critically, singling out factual information 

from evaluation judgments. Reviews perform two main functions – film evaluation and 

influence on the reader’s opinion. Film reviews provide an excellent opportunity to 

show why some reviews are perceived as positive and approving, while others focus 

on the drawbacks and disappointing points thus causing negative reaction. Reviews 

contain both general and concrete evaluation statements [1, с. 29]. While working with 

film reviews students develop skills of identifying means of shaping evaluation that at 

the same time serve as means of influencing readers. These cognitive skills promote 

the development of critical thinking and form the creative educational environment [3, 

с. 114]. Students learn to interpret the situation, develop multi-sided view and draw 

well-reasoned and grounded conclusions. Consistent development of creative thinking 

skills enhances adequate and quick decision making.   

Working with film reviews can include such exercises as systematizing words that 

belong to different categories, applying comparative-contrastive analysis to different 

reviews, analyzing cause and effect relationship in reviews, defining means of forming 

positive and negative evaluation.  

Film reviews perform several functions including informational, evaluation, 

motivational, advertising and entertaining ones [2, с. 136]. Critical analysis of film 

reviews with the purpose of defining verbal expression of these functions is one of the 

methods of developing critical thinking. 

Film reviews website such as Rotten Tomatoes gives English learners a chance to 

make their own decision concerning the film they would like to watch. For example, 

Rotten Tomatoes offers different categories, such as “The 200 Best Romantic 

Comedies of All Time”, “All 26 James Bond Movies Ranked”, “20 Movies to Watch 

if You Loved” and many more.  Learners can get a task to scan the reviews of all or 

the majority of the films in the suggested category and select the film to watch. Since 
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the choice of the film should be explained, the students are motivated to read more 

about the film, pick out the facts from the reviews that will encourage the potential 

viewers to agree on this film to watch. Thus working with film reviews promotes 

individual, self-regulated character of learning and exemplifies action-oriented 

approach in learning.   

To conclude, film reviews can be viewed as means of developing cognitive skills, 

promoting language competence and serve user-oriented learning aims. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТУВАННЯ У ВИЗНАЧЕННІ РІВНЯ 

СФОРМОВАНОСТІ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

Питання тестування іншомовної компетенції  набуває особливого значення у 

зв`язку з поширенням стандартизації рівнів підготовки з іноземної мови у 

середній та вищих школах. Проблематика тестування як особливого засобу  

визначення рівня іншомовної компетенції дуже поширена у вітчизняній та 

зарубіжній методиці і у викладанні іноземних мов(ІМ). Існують певні 

особливості тестів, які можна вважати встановленими, і це дозволяє 

запропонувати загальне визначення тесту, яке можна доповнювати або 

уточнювати залежно від  того,  для дослідження яких об`єктів (соціальних, 

психологічних, педагогічних і т.п.) призначений конкретний тест. 
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Отже, тест – це сукупність питань та завдань, які ставляться перед 

тестованим, з метою кваліметричного виявлення соціальних, психологічних чи 

психо-фізіологічних характеристик його особистості [2,с.20].         

Вперше про тестування заговорили зарубіжні автори, такі як Дж. Фішер.  Дж. 

Кеттл, Е. Торндайк та К. У. Стоун в середині 19 та на початку 20 ст. Варто 

відзначити, що розробкою теорії лінгводидактичного тестування займалися 

переважно спеціалісти США та Великобританії (Б. Вуд, В.А. Хенман). Пізніше 

з`явилася концепція прагматичного тестування, прикладами якого є TOEFL та 

Michigan Test of English Language Proficiency. 

В середині 20 століття розвивається тестування у нашій країні  (А. В. 

Банкевич, І.Н.Гальцев, І. А. Рапопорт). З того ж часу застосування тестування 

поширюється у вищих навчальних закладах. Експериментальний етап перевірки 

загальної методолоії наукового підходу до тестування проводився у Миколаєві. 

Цим дослідженням займалися І.А. Рапопорт, Р.Сельг, І. Соттер. 

На сучасному етапі теорії розробки тестових завдань присвячено багато 

праць як вітчизняних вчених, так і зарубіжних: Н. І. Красюк, С. Ю. Ніколаєва, 

О.П. Петращук, J.A. Anderson,L.Bachman, A.Hughes та ін. 

За рекомендаціями Ради Європи [1,c.24] рівні володіння іноземною мовою 

визначаються за ступенем сформованості мовленнєвих умінь у чотирьох видах 

мовленнєвої діяльності: читанні, аудіюванні, говорінні, письмі. Оскільки 

студенти  при вивченні предмету «Практика усного та писемного мовлення» 

повинні володіти навичками усного та писемного мовлення, то  доцільно 

дотримуватися аспектного підходу, прийнятого у учасній  тестології. Аспектний 

підхід до перевіри знань забезпечує об`єктивність, валідність та надійність 

отриманих результатів. Валідність тесту набагато перевищує будь- яку іншу 

форму контролю. 

Стосовно планування тесту застосовуються загальні принципи, при яких 

враховуються  необхідні ресурси, об`єм роботи, строки, але тести мають свої 

специфічні особливості. При плануванні тесту необхідно визначити загальні та 

конкретні цілі та функції тесту, який складається: чи це буде тест для проміжного 

чи підсумкового контролю чи для урахування успішності .Наступний етап 
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планування тесту – визначення загального характеру тесту- мовленнєвий чи 

комбінований, перевірка узагальнених об`єктів тестування (лексика, граматика, 

читання, аудіювання).Далі йде  етап визначення співвідношення тесту з цілями 

та завданнями навчальної програми.Ще одним пунктом планування є аналіз 

навчальних матерілів (підручника, текстів, лексичного мінімума) для визначення 

обсягу  мовного матеріалу, який тестується. Для тестування підбираються 

потрібні завдання, які можна взяти з підручників та посібників. Останнім етапом 

у плануванні тесту є кількість завдань в частинах. 

Серед багатьох вимог, які ставляться перед тестовими завданнями, найбільш 

важливими, на нашу думку, є відповідність форми та характеру завдань тесту 

цілям та об`єктам тестування, та пройденому мовному матеріалу; доступність 

форми та змісту; наявність в одному завданні лише однієї трудності; врахування 

оптимальної довжини завдання; відповідність лінгвістичного рівня завдань теста 

рівню засвоєння мовного матеріалу; наявність   відповідей- дистракторів при 

множинному виборі. 

Можна зробити висновок, що основна вимога до  мовних тестів – це 

забезпечення  комунікативності. Це означає, що мовні завдання повинні мати 

інтерактивний характер і охоплювати максимальну кількість компонентів 

комунікативної компетенції. Крім цього, важливою вимогою до тестів є їх 

функціональність та пізнавальна цінність тематики і виконуваних мовних дій у 

завданнях мовних тестів. 

Укладаючи тести для студентів першого курсу, ми користуємося досвідом 

тестів FCE(рівень B2), оскільки типова програма, в основу якої покладені 

Загальноєвропейські Рекомендації (ЗЄР), передбачає відповідність кінцевих 

результатів кожного року навчання за видами мовленнєвих умінь до рівнів ЗЄР 

[1,c.262]. Після першого курсу студенти мають досягти рівня В2.У нашій роботі 

ми найчастіше використовуємо поєднання  тестів  множинного вибору (multiple-

choice tests) та перехресного вибору (matching tests).  

Очевидними перевагами тестового контролю є те, що тести переважно 

спрямовані на виявлення досягнень студентів, а не на виявлення помилок. 

Завдяки своїй багатофункціональності, тести допомагають врахувати 
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особливості засвоєння певних тем модуля і тести можна проводити на всіх етапах 

процесу навчання. Позитивним фактором тестування є об`єктивність конролю за 

рахунок його відповідності заздалегідь визначеному стандарту, швидкій 

перевірці  результатів тесту, зменшення суб`єктивного впливу з боку викладача. 

Об`єктивність оцінювання включає в себе єдині вимоги до всіх студентів, 

незалежно від їх попередніх навчальних досягнень, також сюди можна віднести 

оперативність та економію часу за рахунок швидкості проведення та легкості 

обробки результатів тестування. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕРЕВОДЧИКА: 

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ 

Качественный результат подготовки специалистов по специальности 

«Перевод» предполагает, что выпускники могут в установленном порядке 

осуществлять профессиональную деятельность в сфере лингвистического 

образования и межкультурной коммуникации. Глобальные социокультурные 

процессы определяют новые подходы к подготовке таких специалистов и 

выдвигают особые требования к разработке конкретных методик, учебно-

методических пособий по формированию их профессиональной 

компетентности, призванных поднять профессиональное обучение на 

качественно новую ступень. 

В современной лингводидактике появляются новые наработки по проблемам 

формирования профессиональной компетентности будущих специалистов по 

переводу в системе высшего образования. Одна из таких методик наряду с 

традиционно определяемыми современной наукой компетенциями переводчика 

(лингвистической, когнитивной, коммуникативной, культурологической, 
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организационной и т. д.) предлагает выделять такую составляющую, как 

медиативная компетенция (иначе говоря – посредническая), которая 

интегрирует владение необходимыми стратегиями медиации; навыки 

восприятия и идентификации речевого сигнала в различных условиях и формах 

общения; способность декодировать текст в различных условиях медиации; 

умение свободно и быстро осуществлять селекцию средств перекодировки на 

язык перевода с ориентацией как на содержательные параметры, так и на 

стилистику и прагматику текста, а также на статус и уровень экзистенциальной 

и профессиональной компетенции адресата [1, с. 21]. Формирование 

медиативной компетенции будущих переводчиков должно состоять из трех 

основных компонентов: интенционального, содержательного и 

операционального. Кратко их охарактреизуем. 

Интенциональный компонент должен проявляться в том, чтобы будущий 

переводчик в процессе его профессиональной подготовки	ориентировался, во-

первых, на виды и подвиды перевода и, во-вторых, на типологическую 

классификацию текстов, подлежащих переводу. При этом переводческие 

компетенции соотносятся с каждым конкретным видом/подвидом перевода и 

образуют подмножества частично пересекающихся специфических компетенций 

(навыков и умений), которые необходимо сформировать в ходе обучения. 

Например, для письменного перевода это умение быстро и как можно полнее 

охватывать содержание текста; умение находить необходимую информацию в 

справочной литературе; умение оценить относительную значимость и новизну 

отдельных частей текста; умение выделить главную мысль и намерение автора; 

умение творчески подойти к оформлению текста перевода с учетом его 

типологической принадлежности. Обучение технологии перевода, его методике 

предполагает, что обязательным условием успеха является ориентация всех 

усилий, предпринимаемых в процессе перевода, на выполнение его главной 

задачи – максимально возможное сохранение в тексте перевода специфики, 

характерной для определенного типа текста. Учет парадигмы разнотипных 

текстов требует формирования специальных навыков выработки адекватных 

стратегий и применения соответствующих приемов перевода. 
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Содержательный компонент ориентирован на вовлечение в процесс 

подготовки тематики материалов, используемых для развития медиативной 

компетенции, с таких предметных областей, которые бы максимально 

способствовали осуществлению его функции – выработке умений и навыков, 

необходимых переводчику на всех этапах перевода, таких как 

предпереводческий анализ, перевод языковых и культурологических лакун, 

сохранение коммуникативно-логической структуры высказывания, 

коммуникативно-прагматического аспекта перевода, преодоление лексико-

грамматических и стилистических трудностей перевода, соблюдение критериев 

оценки качества перевода, осуществления его редактирования и т. п. 

Операциональный компонент реализуется с помощью подбора системы 

типичных задач (упражнений) с указанием цели и материала в соответствии с 

интенциональным и содержательным компонентами, а также контрольных 

заданий для осуществления мониторинга качества учебного процесса. 

Преимуществами охарактеризованной модели можно считать возможность 

обеспечения полноценного осознания студентами сути профессионального 

обучения: овладеть прежде всего стратегией перевода, а затем – его техникой, 

что  соответствует современным подходам в системе переводческого обучения. 

Согласно этим установкам задачи могут быть распределены следующим 

образом: предпереводческие, поисково-вариативные и коррекционно-

редакционные, отражая таким образом три основных этапа деятельности 

переводчика. Как дополнительные методические приемы можно применять 

задачи по анализу и оценке готовых переводов, а также взаимооценке 

студентами собственных переводов, что способствует выработке навыков 

критической самооценки. 

Итак, современная методика обучения письменному переводу в рамках 

формирования медиативной компетенции будущего переводчика прежде всего 

призвана научить студентов креативно отвечать на три основных вопроса: что 

делать? как это делать? почему так делать? Она должна базироваться на 

глубоком знании современной теории перевода и умении применять эти знания 

в процессе профессионального обучения, а позже – и профессиональной 
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деятельности. Ведь студентам предлагается принимать стратегические 

переводческие решения всегда в рамках законченных текстов, укрепляя 

представление о том, что переводу подлежат не отдельные высказывания, а 

целостные тексты, созданные в рамках определенной культурной традиции, 

поэтому принимать переводческие решения, не учитывая особенности всего 

текста, невозможно. 
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ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТ.) 

Аналіз офіційних документів показує, що у Великій Британії 

розробка цілей підвищення кваліфікації вчителів на офіційному рівні 

розпочалася на початку 70-х років ХХ ст. Одним з головних внутрішніх 

чинників такої роботи став демографічний стан у країні (протягом 1954-

1964 років на 28% зріс рівень народжуваності в державі). Випускники 

університетів у той час допускались до роботи у школі без будь-якої 

психолого-педагогічної підготовки, а підготовка випускників шкіл до 

педагогічної діяльності часто обмежувалась навчанням на однорічних 

вчительських курсах. Ця прискорена і неповноцінна форма підготовки 

шкільних вчителів викликала необхідність негайного підвищення 

кваліфікації “нових” учителів. У той час провідною формою 

підвищення кваліфікації для «нових» учителів було навчання впродовж 

“пробного” року, яке називали етапом введення вчителя у посаду [9]. 

Ідеї неперервної освіти, що висунули до вчителя вимогу про 

підготовку учнів до умов сучасного суспільства, яке постійно 

змінюється, почали формуватись у 80-ті роки ХХ ст. [5,с.730-731]. Було 
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визначено, що підвищення професійного рівня вчителя може 

визначатись особистими інтересами вчителя, інтересами школи, 

місцевих органів освіти та держави із спрямованістю на підвищення 

рівня психолого-педагогічної професійної кваліфікації та особистісної 

досконалості вчителя, причому розвиток особистості став центральною 

категорією концепції неперервної освіти [2]. 

Поняття «післядипломна підготовка» англійською мовою 

передається поняттями “навчання на посаді” (in-service education) та 

терміном “розвиток педагогічного колективу” (staff development). У 90-

ті роки ХХ століття на зміну традиційній на той час моделі підвищення 

кваліфікації, за якої вчителі “відривались” від роботи на термін до 3-х 

років і яку гостро критикували за відірваність від проблем школи та 

неекономічність, прийшла модель “сконцентрована на шкільних 

проблемах”. У межах нової моделі підвищення кваліфікації виділяли: 

модель, сконцентровану на шкільних проблемах, яка могла 

організаційно проходити як при школі, так і за її межами, тобто у різних 

освітніх закладах, та модель “при школі”. Д.Хопкінс відзначав, що 

значним стимулом розвитку нетрадиційних моделей стала не лише 

неефективність застарілих форм і методів підвищення кваліфікації, але 

й зростаючий рівень участі вчителів в удосконаленні шкільної 

навчальної програми, організації навчального процесу тощо [6,с.19].  

Слід відзначити, що наприкінці ХХ ст. британські дослідники – 

науковці і практики активно наголошували на ролі педагогічної 

рефлексії як у педагогічній підготовці майбутніх вчителів, так і у 

практичній педагогічній роботі працюючих вчителів та їх 

самовдосконаленні [9].        

Сьогодні  у зв’язку з розвитком ідеї неперервності освіти, зокрема 

педагогічної, у Великій Британії переважно використовується термін 

«неперервний професійний розвиток» (Continuing Professional Development), 

який наголошує на тривалості процесу педагогічної підготовки, наступності, 

послідовності та системності у її забезпеченні [2].  
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Вивчення свідчить, що тенденція до зменшення тривалості нових 

знань і інновацій у межах традиційних дисциплін шкільної навчальної 

програми переконує дослідників, що неперервна педагогічна освіта має 

бути спрямована на посилення дослідницької складової і саморозвиток 

вчителів,  орієнтовані як на потреби учнів, суспільства, так і на потреби 

самих учителів у світі, що постійно змінюється [2;3].  

Згідно з документами Європейського інформаційного центру 

підвищення кваліфікації учителів особистість педагога має 

характеризуватись такими рисами: - високим рівнем спеціальних знань 

та педагогічною майстерністю; - широким світоглядом та високими 

моральними якостями; - прагненням до неперервної освіти, що 

виходить із внутрішньої потреби до самовдосконалення [7,с.14]. 

У європейському освітньому просторі у цілому післядипломна підготовка, 

згідно з існуючими даними, характеризується значним розмаїттям й 

здійснюється університетами, педагогічними коледжами, спеціальними 

інститутами післядипломної підготовки, культурними організаціями, проектами, 

що координуються Комісією Європейського Союзу ( переважно Socrates та 

Lingua), асоціаціями викладачів, педагогічними інститутами (особливо у країнах 

східної і центральної Європи), асоціаціями “без кордонів», приватними фондами 

[4;8]. Сьогодні провідні завдання післядипломної підготовки: модернізувати 

знання учителів та познайомити їх з новими даними педагогіки, методики 

навчання, використання ІКТ; ліквідувати певні недоліки у власній діяльності, що 

їх відчувають учителі; слугувати засобом реалізації державних освітніх стратегій 

[8, с.41].   
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О.Ф. Кучеренко  

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

ПРОФЕСІЙНЕ ТА ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ  ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Активне комунікативно спрямоване професійне навчання останнім часом 

набуває неабиякої актуалізації, тому що повсякчас спричинюється 

визначальним мотиваційним стимулом формування й поступового 

удосконалення фахових лінгвістичних здобутків кожного з представників 

сучасної студентської аудиторії. Йдеться передовсім про системність, а також і 

про подальший розвиток як фахових  знань, так і мовних та навичок, 

застосовуваних майбутнім спеціалістом певної галузі такого глобалізованого 

суспільного життя.  

На початку становлення теорія професійно орієнтованого навчання 

іноземних мов ставила за мету розвиток щонайперше навичок читання фахової 
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літератури та навичок усного мовлення на підгрунті відповідної фахової 

літератури. 

Професійно спрямоване навчання іноземних мов передбачало також 

повсякчасне опрацювання спеціалізованої тематики професійних текстів 

(щонайголовніше - аутентичних), опанування фахової лексики та досліджуваної 

термінології з метою подальшого обміркованого комунікативного застосування 

у професійній діяльності. Отже саме такий підхід до навчання іноземних мов 

слугував  обов’язковим компонентом успішної професійної діяльності.  

У теорії розвитку мисленнєвої діяльності (представлена у працях Л.С. 

Виготського [1]), та теорії розвитку особистості за умов мовленнєвої діяльності 

(розвідки І. Зимньої [4]) основними принципами навчання іноземних мов 

визначені комунікативність та проблемність. Під час навчального процесу саме 

наукова, навчальна, професійна комунікації формують необхідні соціальні та 

професійні навички й компетенції. Виключно на змістовому матеріалі фахових 

текстів розвиваються лексичні, фонетичні та граматичні навички.  

Навчання іноземних мов повинно було орієнтованим саме на ділову 

професійну міжкультурну комунікацію, яка забезпечуватиме успіх подальшої 

фахової діяльності. 

У сучасній українській та закордонній лінгводидактиці наголошується на 

тому, що відповідно до нових комунікативних освітніх вимог професійно 

спрямоване навчання іноземних мов у закладах вищої освіти  потребує інших 

підходів.  Зараз активно розвивається теорія інтегрованого навчання, що 

передбачає   активне залучання міждисциплінарних зв’язків. У такому разі мова 

постає як засіб формування фахових знань, умінь та навичок. Певна спеціальна 

дисципліна вивчається одночасно з конкретною іноземною мовою. Тут 

застосовувана інша методика опрацювання фахових текстів іноземною мовою: 

не просто запам’ятовування певних лексичних термінологічних одиниць, не 

переказування змісту текстового матеріалу, а розуміння концептуальних 

складників організації конкретного тексту та іхньої взаємодії.  

За таких умов завдяки пропонованим на заняттях проблемним питанням та 

ситуаціям розвиваються пізнавальні здібності студентів. 
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Таким чином, інтегроване навчання іноземних мов завдяки застосовуваним 

методикам орієнтоване на підвищення мотивації  слухачів в опануванні 

обраною професією, загалом сприяє неабиякій активізації навчальної 

діяльності.  
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   В.Л.Лаврухіна 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди 

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ У 

СВІТОВИЙ НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ПРОСТІР 

Впровадження технологій Болонського процесу передбачає реформування 

організаційно-методичної системи управління вищої освіти з метою досягнення 

загальнодержавних цілей освітньої політики. Європейський напрямок розвитку 

вищої школи в Україні вимагає організації заходів центральними органами 

управління вищою освітою, спрямованих на підтримку впровадження основних 

положень Болонського процесу: забезпечення високого рівня якості вищої освіти 

і сприяння мобільності суб’єктів європейських університетів шляхом 

міждержавного визнання кваліфікацій та їх профілів.  

У сучасному суспільстві освіта і знання стають транскордонним та 

транснаціональним явищем. Формування єдиного світового освітнього простору 

відбувається через зближення підходів різних країн до організації освіти, а також 

через визнання документів про освіту інших країн. Загальноєвропейський 



 102 

простір вищої освіти й загальноєвропейський дослідницький простір утворюють 

сучасне європейське суспільство знань. Спільний європейський освітній простір, 

з одного боку, сприяє зростанню мобільності студентів, а з іншого – академічна 

мобільність є необхідною умовою формування самого спільного освітнього 

простору. 

Академічна мобільність – це можливість упродовж періоду навчання 

провчитись один або більше семестрів в іншому вищому навчальному закладі, 

де готують фахівців з цієї ж спеціальності із зарахуванням дисциплін (кредитів) 

та періодів навчання; ефективніше розвивати особистий інтелектуальний 

потенціал. Академічна мобільність є явищем динамічним, бо саме це – форма 

інтернаціоналізації освіти, що сприяє інтеграції індивіда до міжнародної системи 

освіти. Вона є: важлива складова процесу інтеграції вищих навчальних закладів 

у міжнародний освітній простір; період навчання студента в країні, 

громадянином якої він не є; виїзд певної кількості студентів для навчання за 

кордон; важлива якісна особливість європейського простору, що передбачає 

обмін людьми між вищими навчальними закладами та між державами; це 

можливість обрання найкращих варіантів навчання для підготовки сучасного 

фахівця [2]. Академічна мобільність відрізняється від традиційних закордонних 

стажувань насамперед тим, що, по-перше, студенти їдуть вчитися за кордон хоч 

і на обмежені, але тривалі строки – від семестру до навчального року; по-друге, 

під час таких поїздок вони повноцінно вивчають елективні дисципліни, іноземну 

мову, відповідно до їхніх індивідуальних освітніх траєкторій. 

Академічна мобільність збільшує шанси людини на професійну 

самореалізацію, а також підвищує якість трудових ресурсів національної 

економіки. Вона стає відповіддю національних систем освіти на виклики 

глобального освітнього простору, жорстку конкуренцію на ринку освітніх 

послуг. Адаптація національної системи освіти до загальноєвропейських 

критеріїв дозволить державі забезпечити принципову можливість розвитку 

академічної мобільності української вищої освіти. Інструменти й способи 

забезпечення сумісності та порівнюваності національних складових в рамках 

європейської системи вищої освіти розроблено у ряді базових документів 
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Болонського процесу. Висока якість освіти досягається за умови глибокої 

індивідуалізації навчання, коли ядром навчального плану студента є обов’язкові 

дисципліни, а далі він сам формує його варіативну частину, яка відображає 

спеціалізацію підготовки відповідно до структурно-логічної схеми [1]. Оскільки 

європейські стандарти передбачають суттєве збільшення обсягів самостійної 

роботи студентів, вона повинна отримати належне організаційно-методичне 

забезпечення. Академічна мобільність не може обмежуватися лише можливістю 

навчатися або працювати за кордоном, а саме по собі визнання національних 

дипломів іншими країнами ще не є доступом до професійної діяльності в цих 

країнах. У цей час таким доступом, поза залежністю від географічного, 

освітнього й політичного простору, стає професійна компетентність фахівця. 

Сьогодні важливо не тільки й не стільки отримати доступ до міжнародних 

освітніх програм, але й уміти використовувати отримані знання й досвід у своїй 

професійній діяльності [2]. 

Стосовно країни розрізняють зовнішню академічну мобільність і внутрішню. 

В останні три роки спостерігається тенденція до підвищення рівня внутрішньої 

мобільності студентів за рахунок спрощення механізму переведення студентів з 

одного ВНЗ до іншого за рахунок трансферу та накопичення кредитів ECTS. 

Проте поки не запрацювала Національна рамка та дескриптори кваліфікацій, під 

час переведення студентів виникають значні академічні заборгованості. На часі 

налагодження системного партнерства національних ВНЗ, де мобільність стане 

частиною відносин, з урахуванням таких факторів, як місце розташування ВНЗ 

(у різних конкурентних середовищах чи в одному); фінансова скоординованість 

навчання в різних навчальних закладах; паритетність, особливо в обміні 

студентів, які навчаються на умовах державного замовлення [1]. 

Таким чином, академічна мобільність дозволяє вирішити низку освітніх 

завдань: розвиток професійних і міждисциплінарних компетенцій, здобуття 

загальних і вузько- спеціалізованих знань, знайомство з освітніми традиціями й 

науковими школами інших регіонів, країн, їхньою культурою. Вона надає 

можливість певною мірою задовольнити особистісні потреби (пошук кращих 



 104 

умов навчання й роботи тощо), а також сприяє розвитку системи освіти в цілому, 

розширенню культурних взаємозв’язків між країнами. 
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Є.Д. Левін 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ВІЙСЬКОВОЇ 

ТЕРМІНОЛОГІЇ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ 

Переклад привертає до себе увагу з часів початку світової цивілізації. 

Підкреслюючи важливість військового перекладу, можемо зазначити, що на 

початку ХХ століття він привернув до себе увагу багатьох науковців з усього 

світу: це зумовили і великі досягнення технічного прогресу, і поява нових видів 

зброї та торгівля новою зброєю, яку вело багато держав світу.  

Вивчаючи феномен перекладу військових текстів, Бауман зазначає, що 

військові тексти пишуться військовими спеціалістами для інших військових 

спеціалістів в інших країнах. Автори цих текстів можуть використовувати 

специфічні терміни і вирази і розраховують на те, що їхня авдиторія зможе	

правильно зрозуміти значення кожного з цих термінів і вірно тлумачити зміст 

усього тексту.  

Виходячи з цього, це дослідження ставить за мету визначити ті виклики і 

труднощі, з якими стикаються перекладачі військових професійних текстів 

англійською мовою, а також визначити оптимальну перекладацьку стратегію і 

методи адекватного передання англомовних військових текстів українською 

мовою. Ця робота підсумовує і робить висновки з досвіду, а також дає практичні 
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рекомендації для подальших досліджень у сфері практичного військового 

перекладу.  

Дослідник поставив за мету визначити головну стратегію такого перекладу, 

яка використовується професійними військовими перекладачами.   

Ця робота вивчає головні проблеми, з якими стикається професійний 

військовий перекладач, що перекладає тексти з англійської на українську мову. 

Автор дійшов таких висновків: 

1. Подекуди в українській мові бракує точних і сучасних еквівалентів 

англомовної військової термінології. Також слід зазначити повне домінування 

військової англомовної термінології у сфері проєктування і виробництва всіх 

сучасних видів озброєння, особливо пов’язаних із космосом та комп’ютерною 

технікою, а також ураховувати домінування англійської мови в НАТО і 

військовій сфері країн – військових союзників США за межами НАТО.  

2. Переважна більшість професійних військових перекладачів в Україні є 

чоловіками, але попри те ми вбачаємо потребу подальших досліджень ролі жінок 

у професійному військовому перекладі для чинної армії, коли та бере участь у 

бойових діях чи веде війну.  

Рекомендації. 

Ця робота дає важливі поради і рекомендації як для професійних військових 

перекладачів, так і для навчальних закладів, які готують таких спеціалістів в 

Україні.  

По-перше, потрібні подальші дослідження в цій області на прикладі багатьох 

інших вищих військових навчальних закладів, де вивчається англійська мова, і 

особливо в професійній армії України, до роботи якої вже багато років залучені 

іноземні військові спеціалісти та офіцери, які використовують англійську мову. 

Особливо це стосується спільних військових навчань з арміями країн НАТО, що 

регулярно проводяться у нас уже не один рік.  

По-друге, це дослідження виявило, що військові перекладачі технічної 

термінології, як правило, використовують транслітерацію, яка виправдовує себе 

у вузькотеоретичному письмовому контексті, але не є ефективною для всієї 

сфери військового перекладу, особливо усного, який функціонує на матеріалі 
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загальної армійської лексики та повсякденного спілкування в контексті війська. 

Відтак, окреслилася потреба подальшого розвитку навчальних програм 

підготовки військових перекладачів, які зможуть надалі самостійно виробляти 

для себе як стратегію, так і тактику письмового й усного перекладу англійської 

військової термінології українською мовою і навпаки, залежно від того 

професійного і військового контексту, в якому їм доведеться працювати.  

І останнє: це дослідження стосується тільки України, і було б вельми цікаво 

ознайомитися з аналогічними дослідженнями, якщо такі проводилися, у країнах-

сусідах: наприклад Польщі, Чехії, Словаччині та країнах Балтії. Це закликає до 

тіснішого співробітництва української армії з арміями країн НАТО, особливо 

слов’янських країн, військові перекладачі яких опинилися в ситуації, подібній до 

нашої, – для обміну досвідом у подоланні труднощів при перекладі військової 

англійської термінології місцевими мовами. 

Ця робота має певні обмеження, бо вона велася на базі тільки одного 

Інституту танкових військ, що не дозволяє робити загальних висновків для всієї 

галузі професійного військового перекладу в усій Україні. Але ті, хто має інтерес 

до цієї тематики, можуть ознайомитися з певними теоретичними висновками і 

продовжити дослідження самостійно. 
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СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ У 

КОЛЕЖАХ ФРАНЦІЇ  

Питання оцінювання належить традиційно до  економічному регістру, але це 

не означає, що освіта ототожнюється з товаром, а її вартість та цінність 

визначається у франках чи у доларах.  Навпаки, ми займатимемось специфічними 

особливостями оцінювання  у процесі  навчання. Розгляд освіти з точки зору 

економіки означає бачення  в ній не лише  способу відбору соціально-розвинутих 

осіб з  високим рівнем знань, освіта – це  більше ніж нагромадження знань, це   

формування також різноманітних моральних якостей людини. Отже,  виховання 

і освіта - процес набагато складніший, він має безліч непередбачених, сумнівних 

ситуацій,  і його оцінювання не може відбуватися за допомогою лише 

математичних дій. Ми спробуємо зрозуміти функціонування учбового закладу з 

середини тому що саме там відбувається повсякденна педагогічна дія. І саме тут 

є що оцінити. Це положення надає відповідальність прямим учасникам 

освітнього процесу і  наділяє головною роллю безпосередньо шкільного учителя. 

Для успішного навчання не достатньо щоб  учні відвідували школу і проводили 

там деякий час. Потрібно, щоб цей час був ефективно використаний, адже лише 

за таких умов учні з меншими здібностями можуть наздогнати успішніших, 

підвищити свій інтелектуальний рівень і досягти поставленої мети. Освітня дія, 

власне, відбувається між учителем і учнем  і спрямована на засвоєння знань. І 

оцінювання  розглядається не лише як зовнішня  дія, навпроти, воно є 

невід’ємною частиною педагогічного процесу, стимулом для його 

удосконалення. Така позиція зумовлює дослідження того, що відбувається  в 
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економіці освіти, і виникнення ряду наукових робіт з педагогіки, які стосуються 

економічної методології.  

Економічний підхід до аналізу освітнього процесу виник завдяки ідеї  про   

продуктивність навчання, яка виражається через якість набутих учнями знань. 

Школа стає предметом  уваги  економістів.  Продуктивний характер освіти  

описав ще Адам Сміт  у своїй праці “ Багатство націй ” .[1]. Потім цим питанням 

зайнялися інші економісти. Маршал, наприклад, вважає освіту процесом 

споживання, а не  виробництва.[2]. Науковці знову мобілізують свій інтерес до 

питання економіки освіти у  шістдесятих роках минулого століття, коли 

з’ясовується, що не можливо оцінити  економічне зростання, не врахувавши 

якісних факторів роботи. Збільшення їх кількості недостатньо для пояснення 

зростання виробництва. 

Перші роботи щодо економіки освіти на початку шістдесятих років, 

стосуються   продуктивності навчання. Вони ігнорують педагогічні процеси, які 

відбуваються у школах та в  інших освітніх установах. Увага приділяється лише 

кількості грошей, витрачених на освіту, тобто інвестиціям у людський капітал. 

Нова серія робіт, які були проведені у США  наприкінці шістдесятих років за 

державним замовленням, торкається більшою мірою навчального процесу в 

закладах освіти.  Цього разу дослідники уже звертають увагу на специфічність 

навчально-виховного процесу й учнівські знання стають предметом розгляду. 

Американськими вченими розробляється методологія, запозичена з економетрії, 

для дослідження навчального процесу і  визначення співвідношення між  

засобами  й результатами цієї діяльності. Робота надзвичайно важка,  вона 

охоплює різні рівні навчання. Економіка освіти включає  дві окремі області: 

фактори, які впливають на ефективність освітньої системи ззовні,   і фактори, які  

відносяться до внутрішньої ефективності. [3, pp.79-105]. Зовнішня ефективність 

стосується співвідношенням між освітою і продуктивністю  підприємств, їхнім  

економічним розвитком взагалі, внутрішня ефективність  - це ефективність  

освітньої  продукції у рамках системи освіти. Але, при дослідженні  внутрішньої 

ефективності, виникають труднощі щодо визначення продукту освіти. Науковці 

намагаються вирішити цю проблему, відокремлюючи у навчально-виховному 
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процесі адміністративні задачі і безпосередні навчальні задачі. Наприклад 

публікації Організації Економічного Співробітництва й Розвитку відрізняють 

наступні три поняття: ефективність, продуктивність і прибуток. Ефективність є 

відношенням між фінансовими і матеріальними витратами (бюджет освіти) і їх 

застосуванням; критерій ефективності служить для того, щоб визначити яким 

чином адміністрація закладу розпорядилася наданими ресурсами. 

Продуктивність  стосується безпосередньо навчальної процесу , тому що 

визначає відношення між  навчальною діяльністю  і учнівськими  результати. 

Нарешті, прибуток встановлює зв’язок  між витратами на освіту і навчальними 

результатами. Він поєднує адміністративну й освітню дію. Розмежування 

адміністративних  і освітніх задач і  призводить до складностей, тому що за  

відсутності ринку освітніх продуктів, не можливо визначити ціну цих продуктів 

і витрати на виробництво.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ НА 

УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

Как показывает опыт работы при обучении русскому языку как иностранному, 

только семантическое тождество или сходство фразеологических единиц русского 

и родного языка, как правило, не порождают интерференции. Иное дело – усвоение 

русских фразеологизмов, имеющих близкие или тождественные по структуре 

корреляты в родном языке иностранных студентов. 
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Задача преподавателя-методиста – выделить формальное структурное сходство 

соотносительных фразеологизмов, определить коннотативно-прагматические 

различия, выявить возможные точки интерференции. Материалы для исследования 

прошли апробацию в Хулуньбуирском институте (КНР) у студентов, изучающих 

русский язык. 

 В качестве языкового материала были использованы ФЕ, выбранные методом 

сплошной выборки из драмы А.Н Островского «Гроза». Драма А.Н Островского 

«Гроза» была выбрана не случайно, так как это произведение входит в программу для 

обучения русскому языку [2, 356-367] и оно переведено на китайский язык.  

Все это даёт богатый материал для изучения и сопоставления русских и 

китайских фразеологизмов. Большинство из ФЕ в художественном тексте пьесы 

находятся в активном запасе языка и сегодня. Часть из них уже может быть знакома 

студентам на начальном этапе обучения русскому языку (например: брать пример, 

говорить в глаза, говорить за глаза, ни за что, одно к одному, скатертью дорога и 

др.). Другие же просто необходимы на продвинутом этапе обучения языку для 

лучшего понимания литературных произведений, живой разговорной речи и 

некоторых лингвострановедческих аспектов при изучении русского языка как 

иностранного (например: говорить слова на ветер, бить баклуши, не давать 

проходу, зарубить на носу, гора с плеч свалилась, лечь на душу камнем, до 

гробовой доски, поезжай с Богом, Бог с тобой и др). 

Исходя из всего сказанного выше, можно предложить студентам следующие 

задания по сопоставительной фразеологии. 

1. Распределите ФЕ из пьесы А. Н. Островского «Гроза» на три группы:1) 

русские ФЕ, имеющие семантически и лексически тождественные эквиваленты в 

китайском языке; 2) русские ФЕ, имеющие семантические эквиваленты в 

китайском языке; 3) безэквивалентные ФЕ: 

Бить баклуши, бог с тобой, боже мой, брать пример, в глаза, важная птица, 

виснуть на шее, волком выть, вольная птица, вольный казак, глаза поднять, гора с 

плеч свалилась, дай бог, до гробовой доски, до смерти, жаль пальцем тронуть, за 

глаза, зарубить на носу, идти своей дорогой, лечь на душу камнем, на словах, ни 

за что, одно к одному, поедом есть, поезжай с богом, пропади пропадом, прямо 
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в глаза, с глазу на глаз, своим умом, сердце рвётся, сердце упало, сказать (бросить) 

слова на ветер, скатертью дорога, слава богу, сложа ручки, суд да дело, шито-

крыто [1, 3-559 ] .  

Определите способ передачи значения безэквивалентных фразеологизмов. 

Полученные данные обобщите в таблице: 

Таблица 3.1 

1 . ФЕ, совпадающие лексически и семантически 

русский фразеологизм китайский фразеологизм 
  
2. ФЕ. имеющие семантические эквиваленты 

  
3. Безэквивалентные ФЕ 

русский фразеологизм способ передачи значения на китайский 

язык 
  

 

2.  Найдите ФЕ, предложенные в задании 1, в художественном тексте пьесы 

«Гроза»  . Прочитайте эти диалоги, переведите их на китайский язык, 

проанализируйте значение фразеологизмов. Всегда ли возможен дословный 

перевод? Если нет, объясните почему. Для студентов нв начальном этапе можно 

использовать текст пьесы с параллельным переводом на китайский язык. 

3. Составьте предложения на русском языке с данными ФЕ, дайте их 

стилистическую характеристику. В какой речевой ситуации вы можете их 

использовать? 

Таким образом, мы рассмотрели основные этапы работы с 

фразеологическими оборотами на занятиях русского языка в иностранной 

аудитории. Мы считаем, что систематически организованная работа по 

изучению фразеологизмов в иностранной аудитории является эффективной для 

пополнения словарного запаса студентов. Также такая работа является 

необходимой и полезной, поскольку углубляет знания иностранных студентов, 

обогащает, подчеркивает, разнообразит их речи, знакомит с особенностями 
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русской ментальности. Наши предложения можно использовать как в общих 

курсах русского языка как иностранного, так и в спецкурсах по лексикологии 

или стилистики для иностранных студентов – будущих филологов. 

Предложенные виды упражнений могут быть использованы преподавателями во 

время проведения занятий по русскому языку как иностранному. 
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CONTEXTUAL-GUESSING STRATEGY IN PREPARATION FOR 
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The increasing informatization of all spheres of modern life, such as public, 

professional, and everyday, is causing rapid changes in the methodology of teaching 

foreign languages. In particular, the diversity of topics and communication situations 

is increasing, and the level of foreign language proficiency requirements that are 

fulfilled in the tasks of the entrance state exam and the examination test for the master 

degree, is increasing. 

The lexical and grammatical material in a foreign language course at school and 

university is limited to a certain minimum for use in speaking and writing. The current 

Education Ministry Program makes the certain requirements for reading and listening 

proficiency in state examinations, but there are some difficulties in meeting these 

requirements due to the fact that an active and passive vocabulary formed during 

training is not enough for total understanding the exam texts. These are problems such 

as unfamiliar words, unfamiliar topic, or both of them. It raises the necessity of 

mastering reading skills as a separate module to teach the possible different reading 

strategies to help students overcome the difficulties they face in learning new 

vocabulary and developing reading comprehension. 
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The potential vocabulary consists of words and phenomena that the learner can 

guess, although they have not yet been used in his speech experience. Therefore, much 

attention should be paid to the guess strategy in the course of study and in preparation 

for the state examinations. Both sections of the exam such as Reading and Use of 

English include texts that always contain unfamiliar words. It is the guessing strategy 

that will help, on the basis of certain conclusions, to find out from the context or 

analysis of a word what a concept means. 

Linguists refer this strategy to the ability of a person to guess the meaning of an 

unfamiliar word (in their native or foreign language) from context, as well as the ability 

to understand a new meaning of an already familiar word based on an understanding 

of the logic of the language [1]. 

Usually scientists distinguish between ‘language guess’ - a technique based on the 

analysis of the general structure and individual components of lexical or grammatical 

units, its graphic or sound form (in the case of international words), and ‘contextual’ 

guess’ based on the analysis of the position of words in the sentence, their meaningful 

connections with other lexical units in context, as well as logical construction of the 

text. Thus, assuming a linguistic assumption, the reader does not need to analyze the 

broad speech environment around an unfamiliar lexical unit, it is sufficient to analyze 

the word itself and sometimes to pay attention to its relation to the immediate 

"neighboring" words within the sentence. Contextual guess is based on an analysis of 

the contextual conditions of an unfamiliar unit in a broader context at the level of a 

group of sentences or an entire paragraph. 

What tips help language guessing? 

Linguists identify three types of tips that help to guess the meaning of a term easily: 

The first type (linguistic guess) points us to a part of speech, explains what function 

the word performs in the sentence. It will especially help with the tasks in the Use of 

English section when selecting the right grammatical option and tasks where you need 

to insert the missing part of the sentence. 

The second type (interlingual) is contained in words and expressions borrowed 

from other languages and will help in all types of tasks. 
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Non-linguistic\contextual guess is related rather to logical thinking. It occurs when 

there is a listing of the same words or constructions, for example: names of institutions, 

sequence of actions, etc.  

There are different techniques of language guessing that students need to train 

during studies. These are techniques based on the similarity of writing in English and 

native languages (international words); understanding the meaning of the stems of the 

words that are parts of an unknown compound word; knowledge of word-forming 

elements (affixes) that make up an unknown word (derivative words) and 

understanding which affixes are a feature of a particular part of a language. 

Techniques of language/contextual guess include those based on knowledge of the 

basic meaning of the polysemantic word used in the text in another meaning; 

understanding the context of a stranger's word in its language environment at the 

sentence or whole text level. 

Importantly, the contextual-guessing strategy is viewed by both teachers and 

students to be the most important one that facilitates their reading comprehension and 

helps to get good grades at exams; this strategy is necessary to be trained during the 

course of study. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 

НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

Стрімкі зміни, що відбуваються у світі, впливають на всі сфери сучасного 

суспільства, у тому числі й на систему освіти. Об’єктивні соціально-економічні 

потреби суспільства, швидкий розвиток нових інформаційних технологій, 

зростання освітніх потреб, розвиток духовної й соціокультурної сфери 

обумовили значні якісні перетворення у світовій освіті. Сфера впливу освіти на 

усе життя суспільства сьогодні виходить за межі традиційних компонентів 

освітньої системи, розвиток освіти передбачає створення нових форм і методів 

навчання, розробку перспективних парадигм освіти з урахуванням безумовної 

орієнтації на нові засоби навчання, включаючи сучасні комп’ютерні системи і 

нові інформаційні технології. Реформа всієї системи вітчизняної освіти як на 

рівні цілей і задач, так і на рівні структури, різних аспектів змісту, засобів, форм 

і методів навчання стала відповіддю на ці вимоги. З цих позицій актуальним 

напрямком освітньої діяльності у вищій школі стає розробка і використання 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), технологій дистанційного 

навчання [1, с. 119–125]. 

З кожним роком зростають і вимоги до рівня іншомовної підготовки фахівців 

різних напрямків. При цьому існує складна проблема дефіциту навчального часу, 

великого обсягу знань і навичок, що необхідно засвоїти студентам, які вивчають 

іноземну мову. Саме цім у першу чергу пояснюється затребуваність 

дистанційних технологій навчання, що характеризуються гнучкістю щодо часу і 

місця організації освітньої діяльності, роблять освіту більш відкритою і 

доступною.  

Дистанційна форма навчання розглядається науковцями як освітній процес, 

організований на відстані, що є основною відмінністю цієї форми від традиційної 

і забезпечує її гнучкість. Характерним для цієї форми організації освіти є 
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відсутність постійного прямого контакту між його учасниками й інтерактивність, 

оскільки  викладач і студенти можуть підтримувати регулярний діалог за 

допомогою комп’ютерних телекомунікаційних технологій як в письмовій, так і в 

усній формі, що підвищує перспективи застосування технології саме у навчанні 

іноземних мов [2, с. 390–391].  

В умовах дистанційного навчання суттєво розширюється роль викладача: 

крім традиційних, на нього покладаються ще й такі функції, як координація 

пізнавального процесу, коригування навчального курсу, консультування 

студентів у процесі впорядкування індивідуального навчального плану, 

керування їхніми навчальними проектами тощо [3, с. 320–321].  Зазнає змін і 

діяльність студента: він стає не одержувачем знань, а їх по шукачем.  

Важливим у процесі застосування дистанційних технологій, на наш погляд, є 

також надання студентам доступу до навчальних матеріалів, рекомендацій щодо 

роботи з ними, що дозволяє знизити кількість аудиторних занять у загальному 

навантаженні студента і звільнити час для його більш активної самостійної 

роботи, забезпечити індивідуалізацію навчання. Організація навчального 

процесу за допомогою дистанційних технологій припускає дещо інший підхід до 

навчання, зокрема: самостійність пошуку, аналізу, систематизації та 

узагальнення інформації, самоорганізацію й самоконтроль. Дистанційні 

технології навчання надають студенту можливість навчатися у зручний для 

нього час у звичному оточення та у відносно автономному темпі.  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

В умовах глобалізації міжнародних контактів зростає значення вивчення 

іноземної мови, якій належить роль важливого засобу спілкування. Актуальною 

залишається проблема цінностей, вона є предметом постійної уваги вітчизняних 

і зарубіжних філософів, соціологів, психологів і педагогів. Стратегію 

модернізації освіти визначають інноваційний розвиток, гуманізація  навчання, 

зорієнтованість його змісту на цінності людиноцентризму. 

Основне призначення іноземної мови – сприяти в оволодінні студентами 

вміннями й навичками спілкуватися в усній і писемній формах відповідно до 

мотивів, цілей і соціальних норм мовленнєвої поведінки в типових сферах і 

ситуаціях. В закладах вищої освіти формуються механізми іншомовного  

спілкування, котрі в майбутньому випускники зможуть розвивати й 

удосконалювати відповідно до власних та професійних потреб. Головна мета 

навчання іноземної мови в закладах вищої освіти полягає у формуванні в 

студентів комунікативної компетенції, базою для якої є комунікативні вміння, 

сформовані на основі мовних знань і навичок. Розвиток комунікативної 

компетенції залежить від соціокультурних і соціолінгвістичних знань, умінь і 

навичок, які забезпечують входження особистості в інший соціум і сприяють її 

соціалізації в новому для неї суспільстві. 

Компетентнісний підхід загалом передбачає «мотиваційну, рефлексивну, 

когнітивну, операційно-технологічну та інші складові результатів навчання, що 

відбиває прирощення не лише знань, умінь і навичок, а й досвіду емоційно-

ціннісного ставлення»[1, с. 124–125]. 

Останнім часом уточнено термін «іншомовна комунікативна компе- 

тентність»: це здатність успішно вирішувати завдання взаємодії та взаємо- 

розуміння з носіями мови, що вивчається, у відповідності до норм і куль- турних 

традицій в умовах прямого та опосередкованого спілкування [2, с. 5–12]. 

Як відомо, формування комунікативної компетентності вимагає 

переорієнтації викладача на особистісно-діяльнісну модель взаємодії з 
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студентами. Це передбачає активне залучення самого студента до пошукової 

навчально-пізнавальної діяльності, організованої на основі внутрішньої 

мотивації, організацію спільної діяльності, партнерських стосунків викладачів і 

студентів; забезпечення діалогового спілкування не лише між викладачами й 

студентами, а й між самими студентами в процесі здобування нових знань [3, с. 

129–134]. 

Важливий напрям у професійній діяльності викладача – впровадити в процес 

навчання компетентнісно-діяльнісний підхід до навчання мови, орієнтований на 

формування мовної особистості, яка володітиме вміннями й навичками 

комунікативно доцільно користуватися засобами мови для успішної різнобічної 

життєвої діяльності. Компетентнісний підхід поряд із комунікативно-

діяльнісним, когнітивно-комунікативним, особистісно орієнтованим повинен 

вдосконалюватись у вищій школі. 

«Згідно з комунікативно-діяльнісним підходом та з урахуванням навчального 

й життєвого досвіду студентів, їхніх інтересів і схильностей, зростає 

пріоритетність методів і форм навчальної діяльності, що забезпечують соціальну 

взаємодію учнів у процесі комунікації. Насамперед, такими можуть бути 

інтерактивні методики навчання, що дають можливість виконувати 

комунікативно-пізнавальні завдання  засобами іншомовного спілкування: 

інформаційно-комунікаційні технології, рольові ігри, навчальні ситуативні 

завдання, парні та групові форми роботи, проектна діяльність тощо. Вони 

сприяють формуванню в студентів готовності до самостійної діяльності, до 

роботи в колективі, толерантного ставлення до всіх учасників соціальної 

взаємодії, до власної відповідальності за результативність виконаного завдання 

та критичного ставлення до отриманих результатів». 

Нові освітні реалії передбачають формування філософії сучасного європейця 

– «навчання упродовж життя», що дає усвідомлення необхідності самоосвітньої 

діяльності особистості та її готовності опановувати нові знання, зокрема вивчати 

мови. Такі реалії потребують змін вимог до рівнів володіння іноземними мовами, 

визначення нових підходів до відбору змісту та організації матеріалів, 

використання адекватних форм і видів контролю [4, с. 28–33]. 
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TOP-DOWN STRATEGIES IN READING SKILLS DEVELOPMENT 

Reading is one of the core components of second language learning. One of the 

approaches used to enhance students’ reading skills is the top-down theory application. 

Basing on the theory the learners are taught to use the reader’s predictions but not the 

written words themselves to make sense of what is written in the text. In other words, 

the top-down strategies invite to focus on the meaning of what is read rather than on 

individual phrases and words [3]. 

While applying the top-down strategies, the main emphasis is to be made on the 

learners’ conscious engagement with the text that is getting students to become active 

readers. Active readers possess large vocabularies, capacity of logical and abstract 

thinking and as a result increased text comprehension skills. In this context, it is quite 

reasonable that the top-down strategies is also called listener-based. 

There are some techniques intended to develop top-down reading skills. The brief 

analysis of them is presented in the paper. At the stage of initial teaching with top-

down strategy application, it is advised to use the texts the readers are actually 

interested in, which naturally simplifies their engagement. Instead of simply being able 

to read the words of the text that is presented, readers become much more active when 

they work with the texts they have chosen themselves [1]. While working with the text, 
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the top-down readers are asked to use some clues apart from sounding out the words 

to comprehend what they are reading. First of all, they have to activate their own 

experience of what they know about the topic subject. It means that the learners should 

take into account their prior knowledge on the subject in question encountering a new 

text, meaning a students’ active scheme related to the text topic assists to comprehend 

what they learn while reading through background information (general knowledge of 

the topic, context, the type of reading material, etc.). This strategy application raises 

expectations relevant to the content which helps the readers to anticipate what they will 

read in the next interpreting what they have already read. The listener-based or top-

down strategies are: 1) listening for the major idea, 2) predicting, 3) drawing 

assumptions [2]. While top-down text processing the readers have a possibility to 

develop the following reading skills: 1) to anticipate the questions related to the text 

content; 2) to construct the text scheme using the key words; 3) to infer the text setting; 

4) to predict causes and effects of the text events and the role of the characters, etc.  

One of the ways of making the text setting is to skim it for clues and make the 

sketch related to where the text facts take place. Further the scheme will enable the 

learners to have a more vivid idea of how the sequence of the text events moves. While 

reading, the learners can return to the scheme to modify it with extra details and 

characters. 

Pre-reading introduction of a set of key words from the text which are thought to 

be essential for the text understanding and supposed to be new for the students is also 

a very useful means to activate learners’ anticipations concerning the text. The list of 

key words with transcriptions and meaning explanations can be visualized in a form of 

a sketch glossary and used to predict the text content and while the further  text 

processing.  

So the activities developing top-down reading skills are generally based on 

anticipation and can be the following: 

1. to make a scheme of the text;  

2. to produce a number of anticipated questions related to the content;  

3. to produce a list of things the reader already knows about the content and would 

like to find out; 
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4. to study the text key words to make predictions about the text content;  

5. to read one speaker’s part of the dialogue and predict the other speaker’s part;  

6. to read the list of points and while reading the text to define which of them are 

mentioned;  

7. to read to the beginning of the story and define the ending;  

8. to read news headlines and guess what happened;  

All these kinds of activities are to be followed by subsequent listening to clarify 

whether the anticipations were correct or not [2].  

The top-down strategies application is intended to develop readers’ skills in general 

comprehension of the text and leads to indirect enlargement of the vocabulary and 

enhancement of logical and abstract thinking. 
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городского хозяйства имени А.Н. Бекетова 

О ВИЗУАЛИЗАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В 

ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

 Традиционно любой иллюстративный материал в учебниках и методических 

пособиях по иностранному языку для студентов высшей школы выполнял чисто  

формальную функцию. Однако современные исследования указывают на то, что 

стремительное развитие технологий, в частности мобильных устройств, 

заставляет человека совершенно по-другому воспринимать окружающую 

реальность [1]. Это означает, что новое поколение студентов привыкло мыслить 

и регулярно общаться, используя именно цифровые образы. Поэтому в настоящее 

время такие средства обучения, как фотографии и видео, могут быть  
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продуктивно использованы на занятиях  иностранного языка в высших учебных 

заведениях. 

 М. Василевская в своем исследовании отмечает, что каждый мобильный 

телефон содержит сотни фотографий, которые можно эффективно использовать 

на уроках английского языка [1].  Таким образом, мобильные приложения, 

которые студенты используют ежедневно (например, Pinterest и Instagram), могут 

быть достаточно эффективны в обучении английскому языку при условии, что 

преподаватель имеет навыки работы с ними и другими цифровыми 

инструментами. 

 Эффективным представляется использование изображений, которые 

студенты сделали сами. Этот иллюстративный материал может быть гораздо 

продуктивней визуального материала, подобранного преподавателем, так как в 

этом случае такая работа становится более индивидуализированной. 

Использование снимков из собственного мобильного телефона вместо 

напечатанных в учебнике изображений повышает мотивацию студентов и 

способствует более эффективной работате на занятии.  В качестве альтернативы 

преподаватели могут использовать вебсайты с подборкой  фотографий, 

привлекающих всеобщее внимание. Таким образом, если соответствующий 

рисунок или фотография были правильно подобраны, студенты будут стремиться 

разговаривать, даже если имеют лишь базовые знания лексики по теме. 

 Кроме этого, преподаватели могут использовать различные мобильные 

приложения, и особенно те, которые являются наиболее популярными среди их 

студентов. Например, такое приложение, как Pinterest, предоставляет доступ к 

миллионам фотографий. Оно может быть использовано для практики различных 

аспектов разговорной речи и письма. Instagram - еще одно мобильное 

приложение, которое позволяет сократить время подготовки к занятию и 

одновременно повысить его эффективность. Фотографии, размещенные в этом 

приложении студентами, могут быть использованы для практики устной речи. 

Instagram можно использовать для практики монологической речи (например, 

для описания предметов / вещей / определенной местности), а также для 

практики диалогической речи (для обсуждения в паре или в группе). 
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    Мемы как языковое явление и средство современной коммуникации 

активно изучаются многими учеными [2]. Именно эти средства могут быть 

особенно успешно использованы во время занятий по английскому языку. Мемы, 

или забавные картинки с комментариями, которые студенты часто видят, 

просматривая страницы веб-сайтов и социльных сетей в интернете, можно 

использовать как короткую разминку во время занятий [2]. 

    Современные визуальные средства являются эффективным способом  

развития навыков иноязычной речи у студентов высших учебных заведений. 

Использование собственного визуального материала и мобильных устройств 

поможет студентам чувствовать себя более комфортно и создаст продуктивную 

учебную атмосферу на занятиях, что является ключом к эффективному 

обучению. 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ З МОВНОЇ ОСВІТИ В 

НАЦІОНАЛЬНИХ ЗВО: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ  

За умов динамічних перетворень в українському суспільстві набуває 

актуальності проблема модернізації сучасної підготовки спеціалістів у закладах 

вищої освіти, які мають бути висококваліфікованими, конкурентоспроможними, 

здатними самостійно опановувати фахову інформацію, застосовувати її на 

практиці й приймати самостійні рішення для розв’язання професійних завдань. 

Актуальним залишається й досягнення високої якості засвоєння знань за умови 
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скорочення аудиторних годин на мовні дисципліни та розширення часового 

обсягу самостійної роботи студентів, оскільки на збільшений обсяг самостійної 

роботи (СР) припадає значний обсяг навчального матеріалу, яким, згідно з 

програмами навчальних дисциплін, здобувачі освіти мають оволодіти. Отже, від 

якості самостійної роботи студентів залежить і рівень оволодіння ними знаннями, 

уміннями й навичками з мовних дисциплін.  

Питання методики самостійної роботи студентів у загальній системі 

підготовки фахівців у закладах вищої освіти (ЗВО) розглядали такі національні й 

зарубіжні науковці, як А. Алексюк, Б. Гершунський, С. Годник, І. Зязюн, 

В. Козаков, О. Лаврентьєва, О. Малихін, В. Онищук, О. Палеха, П. Підкасистий, 

М. Солдатенко, Ю. Стежко, Б. Сусь, І. Шайдур та ін., що здебільшого визначали 

самостійну роботу студентів як одну з основних форм організації навчання у ЗВО, 

спрямовану на засвоєння необхідних знань, оволодіння вміннями й навичками, що 

найчастіше відбувається в позааудиторний час.  

На нашу думку, самостійна робота під час мовної освіти покликана виконувати 

освітню, розвивальну, виховну й професійно-орієнтовану функції, тобто 

допомагати опановувати навчальний матеріал, розвивати самостійність 

здобувачів освіти, формувати мовленнєві вміння й навички індивідуальної 

пошукової діяльності, віднаходити конструктивні рішення для розв’язання 

проблем у професійній діяльності, виховувати здатність самостійно долати 

труднощі та брати на себе відповідальність за наслідки своїх дій. Тому мета 

доповіді – виявити проблеми організації самостійної роботи з мовної освіти й 

контролю за цим видом діяльності в національних ЗВО та окреслити шляхи їх 

подолання в освітньому процесі. 

Самостійна робота студентів сьогодні складається з таких видів діяльності: 

1) пошук, аналіз, вивчення потрібної наукової та навчальної літератури; 

2) конспектування нової інформації (складання планів, конспектів джерел, 

таблиць, схем тощо); 3) написання рефератів, статей, тез доповідей та ін.; 

4) підготовка до практичних і контрольних занять, виступів на семінарах, іспитів 

(опанування запланованого навчального матеріалу, інформації з наукових джерел 

і комп’ютерних мереж); 5) виконання домашніх завдань (вправ, тестів, 
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розв’язування проблемних практичних завдань, написання критичних і творчих 

робіт – есе, рецензій); 6) розв’язання мовних проблем у змодельованих 

професійних ситуаціях тощо. Ми приєднуємося до тих педагогів, які 

підкреслюють важливість керування СР студентів у ЗВО, тобто наголошують на 

потребі планування, організації та постійного контролю за цим видом діяльності 

(В. Галузинський, Т. Ільїна, В. Олексенко, Л. Орел, В. Скакун та ін.).  

Слід відзначити, що досить часто студенти визнають самостійну роботу в 

сучасних ЗВО України неважливою під час вивчення деяких мовних дисциплін, 

оскільки такий вид діяльності покликаний сприяти тільки повторенню й 

уточненню навчального матеріалу, і зазначають, що активізує їх під час СР 

контроль з боку викладачів і можливість одержання певної кількості балів. Лише 

невелика кількість здобувачів освіти визнає потребу СР для здійснення пошуково-

дослідної, проектної, творчої, професійно-орієнтованої діяльності.  

Серед проблем, пов’язаних зі здійсненням СР та контролю за її досягненнями, 

науково-педагогічним працівникам (НПП) варто працювати над усуненням таких: 

1) відведення студентами на СР недостатньої кількості часу, невміння студентів 

раціонально розподіляти час позааудиторної роботи, що свідчить про невміння 

планувати власну діяльність; 2) небажання здобувачів освіти бути самостійними 

в навчанні, що зумовлено звичкою до надмірної опіки шкільних учителів; 

3) неврахування НПП індивідуальних здібностей майбутніх фахівців; 

4) нерозуміння студентами необхідності професійної самоосвіти; 5) недостатнє 

забезпечення самостійної роботи досконалими навчально-методичними 

матеріалами, розміщеними в соціальних мережах, у внутрішніх мережах ЗВО; 

6) неузгодженість із викладачами інших дисциплін щодо кількості та обсягу 

завдань на СР і термінів їх виконання, що призводить до нерівномірності 

розподілу домашніх завдань і перевантаження студентів у певні періоди навчання, 

зокрема під час підготовки до іспитів, що не забезпечує якісної систематизації 

знань здобувачів освіти на підсумковому етапі вивчення мовних дисциплін; 

7) зниження позитивного ефекту від СР унаслідок пропонування студентам 

однакових завдань, які копіюються здобувачами освіти, що не забезпечує належне 

опанування матеріалу, сповільнює розвиток навичок самостійної роботи й 
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розв’язування проблемних завдань; 8) замала кількість проектних видів праці під 

час мовної освіти й недостатня їх підтримка з боку викладача в технічних ЗВО, 

наслідком чого є несформованість навичок щодо здійснення пошуково-дослідної 

діяльності; 9) недостатня забезпеченість технічним обладнанням для проведення 

тестового самоконтролю результатів СР, який, щоправда, унеможливлює 

виявлення мовленнєвих умінь і навичок, що значно знижує об’єктивність 

оцінювання якості освіти, тощо. 

Для підвищення ефективності СР (а отже, і підвищення ефективності мовної 

підготовки фахівців), на наше переконання, потрібно: 1) пропонувати студентам 

варіанти дослідних і творчих завдань із метою зацікавлення професійною 

діяльністю та опанування мовних норм для якісного виконання фахових завдань, 

розвитку навичок СР (без копіювання того, що зроблено іншими); 2) проводити 

систематичний контроль за результатами СР, коригувати подання навчального 

матеріалу, щоб забезпечити найбільш ґрунтовне оволодіння потрібними знаннями 

й навичками; 3) психологічно налаштовувати здобувачів освіти на СР, доводити її 

потребу для внутрішнього зростання, одержання інтелектуального задоволення; 

збільшувати кількість мотиваційних чинників, що сприятимуть активізації та 

ефективності самостійної роботи (проводити конкурси й олімпіади, укладати 

рейтинги для організації конкуренції між студентами; надавати завдання із 

застосуванням інноваційних технологій; пропонувати санкції за невиконання чи 

несвоєчасне виконання завдань); 4) індивідуалізувати підходи до студентів, 

диференціювати завдання за ступенем складності, поєднувати різні форми 

контролю, що сприятиме зростанню індивідуального рівня розвитку студентів, а 

також об’єктивності оцінювання їхніх навчальних досягнень; 5) пропонувати 

проблемні завдання, що розвиватиме логічне мислення, активізуватиме 

пізнавальну діяльність здобувачів освіти, формуватиме вміння обробляти й 

узагальнювати отриману інформацію; 6) забезпечувати взаємодію викладача й 

студентів, своєчасно їх консультувати; 7) удосконалити календарне планування 

СР і контроль за її результатами, забезпечувати її досконалими навчально-

методичними комплексами тощо. Уважаємо, що запропоновані заходи 
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сприятимуть формуванню навичок постійної самоосвіти, розвитку творчого 

потенціалу й вихованню самостійності майбутнього фахівця.  

Отже, організація самостійної роботи та контролю за її результатами – 

комплексна проблема, що потребує подальших досліджень. Сьогодні завдання 

НПП полягають у тому, щоб формувати в здобувачів освіти потребу професійного 

зростання, потребу в самонавчанні та активізації СР, розвивати в них навички 

самостійної праці, уміння визначати цілі й організовувати власну пізнавальну 

діяльність. Тільки поєднання різних типів самостійної роботи разом з іншими 

видами навчальної діяльності у ЗВО, залучення сучасних інформаційних 

технологій, постійний контроль за якістю її виконання забезпечить ефективність 

позааудиторної навчальної діяльності здобувачів освіти, що, зрештою, зумовить 

професійне й мовне самовдосконалення.  

 

                                                                                                            О.Ю.Мошинська  

                          Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

          МЕТОДИКА «SHADOWING» У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Методику «shadowing», у перекладі стеження, пов’язують з Аргуэльсом, 

лінгвістом, якій запропонував цей підхід для вивчення мови. 

Стеження - це, в основному, визначення простого прослуховування того, хто 

говорить англійською або когось в розмові з іншими, і, почувши слова, які 

говорять, треба негайно промовляти вголос; повторювати їх, чуючи їх, 

намагатися імітувати, намагатися відповідати всім різним звукам, які чуєте, всім 

різним наголосам та інтонаціям, намагаючись захопити ритм та дух мови, коли  

говорите вголос. Або  можливо це зробити внутрішньо. Не потрібно насправді 

говорити вголос. Тож якщо ви перебуваєте на публіці і ви підслуховуєте розмову 

між носіями мови, ви також можете стежити в голові. 

Є кілька важливих переваг стеження від розмови. Насамперед: говоріння. 

Стеження насправді стосується конкретного аспекту мови, який називається 

«просодією» (procody). Просодія в основному схожа на ритм і мелодію мови. Як 

і коли ви граєте музику, є ритм і мелодія. Мова однакова. Те, як це говориться, 
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не є робототехнічним без будь-яких підйомів і падінь, стресів і м'яких областей. 

Воно живе. Це жива істота. Це допомагає   навчитися, тому що якщо ви просто 

слухаєте пасивно, ви не отримаєте можливості цього практикувати. Тоді, коли 

ви говорите в розмові, ви насправді не практикували те, як складаються слова. 

Тому часто студенти, які вивчають другу мову або вивчають іноземну мову 

англійської мови, можуть звучати робототехнічно, тому що вони цього не 

практикували.     Практикуючи стеження, покращується, звичайно, вимова, але 

також покращується інтонація, покращується стрес, вдосконалюється ритм і 

потік, і в основному загальний спосіб передачі повідомлення. Чим більше це 

практикується , тим більше  відчувається його використання, мозок стає 

тренованим і слухає дуже, дуже уважно і відтворює або хоча б намагається 

відтворити те, що ви чуєте. Тож це має пряму користь від  розмови. 

Крім цього, це також покращує слухання. Що багато хто робить, коли що-

небудь слухає, то схильні слухати пасивно, сидячи, і  впускаючи це, і 

намагаючись отримати сенс, загальний сенс цього, і в цьому немає нічого 

поганого. Але якщо треба покращити своє прослуховування,  потрібно дуже 

уважно та активно слухати, оскільки в ньому є елемент дії, це змушує  дуже 

уважно слухати всі звуки, а не лише звуки, але гучність, темп, і насправді 

налагоджуватися на цьому і намагатися відтворити це. Це не тільки може 

покращити  здатність уважно слухати, але й дає  зосередженість, щоб мати з 

розмови користь. 

Але ось інше, що стосується прослуховування, і це, можливо, здатність 

зрозуміти конкретні слова, які вимовляються, але коли ці слова з'єднуються в 

шматки носієм мови, наприклад, або дуже просунутим оратором, спосіб того, що 

ці слова вимовляються, часто змінюється. Часто кажуть: «О, англійські, хто 

говорить, вони говорять занадто швидко. Я не можу зрозуміти, що вони говорять 

". Іноді це може бути правдою, але багато разів це не обов'язково, тому що слухач 

не звик чути комбінації слів разом.  

У чому ефективність методики? 

- людина підключає до навчання різні центри сприйняття нових даних 

одночасно; 
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- різні частки мозку узгоджено працюють над єдиним шматком тексту; 

- основна робота ведеться з незнайомим мовою, а значить у вас немає часу на 

переклад; 

- помилок майже не може бути, тому що відбувається повторення цільової 

мови слідом за носієм; 

- займатися потрібно щодня, але нудьгувати вам не доведеться. Адже щодня 

потрібно виконувати нові завдання, занурюючись все глибше в мову перекладу. 

Тож цей підхід дозволяє одночасно тренувати слухання, читання, правопис, 

граматику, вокабуляр, вимову та швидкість. 

 

T.Yu. Moroz 

Yaroslav Mudryi National Law University 

MENTIMETER SMARTPHONE STUDENT RESPONSE SYSTEM 

IN TEACHING AND LEARNING FOREIGN LANGUAGES 

In the era of changing world, modern technology has affected all spheres of human 

life. The use of modern technology in teaching foreign languages is a significant 

advance in contemporary teaching methods. Technology is an essential educational 

tool and the use of new technology in the classroom has become the perfect 

complement to mastering or gaining command of a language.Smartphones and tablets 

have a variety of built-in functions that support communication and multimedia use, 

general-purpose apps, and many apps, that can be instrumental in learning English, 

offering interactive and motivating activities for students of all ages. 

The aim of our paper is to describe the teaching and learning abilities of 

Mentimeter, one of the Student-response systems tool. Tools for flipped classroom 

can be roughly divided into three categories: Student-response systems, tools for 

recording video and discussion platforms. Most common tools are Mentimeter, 

Kahoot and Socrative. All three tools are free to use to a certain extend. All three have 

in common that they are easy to use, work well on mobile devices and allow you to 

create a free account and save questions. 

Mentimeter is a type of Student Response System (SRS) tool which encourages 

students to engage with discussions and debates through their portable devices, such 
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as mobiles, laptops or tablets. Mentimeter enables a teacher to ask a question, to which 

students respond on their mobile devices. The answers are tabulated and the responses 

(depending on the app) can be displayed on users’ devices or on the instructor’s 

console / screen. The free version has lots of features including the ability to: 

brainstorm ideas to understand students’ existing knowledge pre-teaching, create 

quizzes to test students’ knowledge post-teaching, produce polls to get course 

feedback from students during or after the course. 

Mentimeter is an online tool that allows student-teacher interaction in real-time. 

Teachers create surveys, open-ended questions, quizzes and more, and students 

submit written answers via their mobile phones or other smart devices. These answers 

appear immediately on the teacher’s screen which can be projected to the class.  For 

the teacher, it’s a great way of using the latest cutting-edge technology, to find out a 

groups’ writing level and knowledge of a specific topic at the beginning of a lesson. 

Mobile devices can be used to provide a brief interactive introduction to a lesson 

(discussion starters and warm-up activities), functioning as a kind of advanced 

organizer.This could be used to introduce a new set of vocabulary through a word-

picture matching exercise. Such apps could also be used as a way to check student 

knowledge in a particular area, providing the instructor with a way to gauge the range 

of prior knowledge and thus the appropriate starting point for introducing a topic. 

Mentimeter provides a beneficial soundboard at the start of a lecture or seminar: 

simply display a question on the board as students arrive and their answers give instant 

content for discussion and debate.  

Application of this technique exploits well the otherwise wasted minutes at the start 

of a session when students are settling – it provides a written stimulus for immediate 

discussion. Mentimeter has shown itself to be useful, particularly as it offers a forum 

for asking questions in an anonymous way.Voicing concerns in this way allows for 

‘dialogic teaching’ and ‘dialogic talk’; dialogic talk refers to a developing dialogue 

between teacher and student, not just teacher-led presentation. The teacher can then 

deal openly and sensitively with these questions, allowing other students the chance to 

answer or expand upon their own related concerns and questions. 
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In conclusion, any technology as a tool should enhance our language learning aims. 

Research in the use of mobile language learning tends to recognize the value of using 

the device in collaborative activities. Use of Mentimeter is effective in warm-up 

activities, as well as in facilitating class discussions, group interactions, helping shyer 

students participate more. Mobile use in the language classroom can serve as a 

welcome break, start-up, or concluding activity.  
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ONLINE VISUAL THESAURI FOR VOCABULARY DEVELOPMENT 

The importance of technology-based settings for language acquisition is an 

undisputable fact nowadays which has been proved by a number of researches. Kumar 

and Lightner [6] point out that today’s students to get deeply involved in the learning 

process must be provided with the modern facilities to which they are accustomed. 

Kukulska-Hulme [5] states that mobile technologies can help to consider language 

learners’ preferences and needs, which will facilitate movement between indoors and 

outdoors, across formal and informal settings. Most scholars stress the educational 

potential of technology-mediated learning for increasing motivation and engagement 

as learners can access numerous resources, study and assessment tools, other learners 

and teachers synchronously or asynchronously [1; 2; 3; 4]. 

In this vein, the studies on vocabulary development are especially topical as 

learning a language is dependent on learning its vocabulary. Nation states that 



 132 

vocabulary acquisition “is not a goal in itself”. It helps to develop four basic skills -  

listening, speaking, reading, and writing - more effectively [7, p. 362].  

Previous research shows the effectiveness of using technology for teaching 

vocabulary (Nation, Basoglu and Akdemir, Trainin); the productiveness of frequent 

exposure to the vocabulary items daily via mobile phones compared to vocabulary 

learning on paper (Zhang, Song and Burston); increased motivation to review 

vocabulary frequently due to technology boosted exposure to vocabulary items 

(Nation); the positive effect of multimedia formats on vocabulary acquisition (Clark, 

Pesaranghader). 

Despite the fact that vocabulary knowledge as a complex, multidimensional 

construct has been defined and categorized in many ways (Richards, Chapelle, 

Henriksen, Qian, etc.), researchers agree that there are at least two important 

dimensions of vocabulary knowledge which are vocabulary breadth and depth. 

Vocabulary breadth means the number of words the meaning of which the learner 

knows at least superficially and vocabulary depth is the knowledge of various aspects 

of a word (meaning, morphological, syntactic, and collocation properties). 

The application of online visual thesauri can satisfy needs of both learners and 

teachers. Let us analyse the educational potential of some of these tools. 

Thinkmap visual thesaurus is a web-based, visualization tool which is	 an 

interactive and intuitive platform that creates a word map of a selected word and its 

related vocabularies such as synonyms and antonyms. Using this application, students 

can listen to pronunciation, view definitions, and see connections between words. It is 

also possible to find the information or images related to the word on the Internet just 

by clicking on the word. It helps expand vocabulary and gain a more precise 

understanding of the language. Ploum points out that the interrelatedness between 

words enables the user to “associate freely” due to the use of both the left and right 

hemisphere of the brain as the left hemisphere is linked to language and the right one 

manages spatial reasoning, symbolic processing and pictorial interpretation [8]. 

VocabGrabber feature of this thesaurus can extract vocabulary from any text, 

generating lists of the most useful words and showing how they are used in context.	
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Fun, educational and challenging feature Spelling Bee develops spelling skills and 

enriches vocabulary. Students also can share their word maps via email. 

Visuwords online graphical thesaurus is one more online tool that finds the 

meanings of a word and associations with other words and concepts. It generates a 

diagram reminiscent of a network of nodes or 'synsets' (set of synonyms).	Touching a 

node reveals all the synonyms for a given word as well as its definition. Some synsets 

also show a few examples of usage.	Each synset node is shown as a globe where parts 

of speech are shown in different colours and synsets are joined by coloured links that 

represent different kinds of associations.  

Other useful online thesauri are Graph Words, Word Vis, Snappy Words etc.  

 The abovementioned features of these online tools can facilitate vocabulary 

development due to several reasons. 

1. The word maps generated in these thesauri represent target lexemes in a 

structured way with a diversity of associations showing semantic, morphological, 

syntactical and collocational characteristics of these lexical units that helps to develop 

both breadth and depth of vocabulary knowledge.  

2. Available access to these tools from anywhere and anytime enlarges the exposure 

of students to the learning materials, which is important for vocabulary retention, and 

fosters the development of learner autonomy as the assignments related to these 

thesauri can be aimed both for in-the-class and out-of-the-class activities. 

3. The visual character of words presentation can not only enhance vocabulary 

retention but also satisfy different educational preferences thus leading to 

individualization of education and creation of the adaptive environment. 

 4. Collaborative nature of assignments that can be provided for generated word 

maps may become beneficial for student-centred learning. 
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SOME OF THE INNOVATIVE TRENDS IN THE ENGLISH LANGUAGE 

TEACHING  

The development of technology and the boom of digital revolution have 

transformed learning standards and have given teachers new opportunities for efficient 

instruction in the classroom. 

To cope with the changing circumstances and meet the demands of the 21st century, 

students need to know how to use their knowledge and skills by thinking critically, 

adapting to new situations, analyzing information, comprehending new ideas, 

communicating, collaborating, solving problems, and making decisions. 

That has inspired educationalists to look for new, innovative, more effective 

techniques of classroom teaching. 

One of the most successful instruction approaches is the use of multimedia in the 

learning process. Compared to the traditional teaching methods in which students are 

usually passively spoon fed with a number of grammatical rules and vocabulary, 

multimedia has shown its superiority. Students can be easily exposed to sound, video, 
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and animation of the authentic target language, which can give the students the strong 

visual impact and make them get involved in the authentic language environment more 

completely. Learners’ language acquisition can be improved by means of using the 

computer’s integration of text, sound, graphics and image to present the learning 

content. The Internet offers a lot of opportunities for students to interact with native 

speakers in a convenient way and provides access to the most updated information 

throughout the world. Also, teachers can present video and audio materials separately 

or simultaneously to the students according to the teacher’s objectives. In this case, not 

only could the multimedia make the students get more interested in English learning, 

but also more progress could be made than in the traditional classroom.  

However, introducing multimedia into higher education is more than applying 

technical innovations. It also means providing technical support and learning strategies 

for students and instructors who wish to implement this learning method in their 

particular academic setting as well as developing new apps for educational purposes. 

Going even further, the teaching method that should me mentioned is online 

learning or e-learning. This teaching strategy generally refers to "the delivery of a 

learning, training or education program by electronic means" and involves "the use of 

a computer or other electronic devices (e.g. a mobile phone) in some way to provide 

training, educational or learning material" [1].  

 The necessary components of e-learning environment are a ‘live class’ (virtual 

classroom) with an instructor (tutor) who plans group activity, and students that choose 

an e-platform to learn, go to a specialized website, register with the personal data and 

become users.  

 One of the key advantages of online learning is the individualization of learning; 

the course – although offering obligatory feedback on the teacher’s part – yet appears 

to be tailor-made for each student. As for the other benefits, they are as follows: easy 

accessibility anywhere any time, reduced cost, mobility, improved performance, higher 

motivation, attractive content package, efficiency of conveyed message etc. Moreover, 

such a format enables sharing material on all kinds such as videos, slideshows, word 

documents and PDFs. Student also have a possibility to participate in webinars or 
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attend live online classes and lectures communicating with professors via chat and 

message forums. 

 However, scholars also point to some drawbacks of e-learning approach among 

which there is high cost of technical equipment and software, dependence on the 

quality of Internet connection, time-consuming for teachers; reducing the ability of 

verbal expression, lack of familiar educational patterns and learning routines. Thus, 

even despite its benefits and attractiveness as well as effectiveness in particular 

educational environments, e-learning can't totally substitute traditional face-to-face 

teaching model. 

Additionally, this type of learning puts forward new demands for teachers and 

students: students have to be responsible for their own learning process, and teachers 

need to take on roles as material designers, producers of media resources, managers of 

the learning environment, and online tutors [1]. Nevertheless, when implemented 

effectively, an e-learning program can make better use of English language instruction 

as it allows students to explore and practice new language in their own time and at their 

own pace according to their own personal learning needs thus resulting in student 

success, satisfaction, and retention. 
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ETYMOLOGY OF BASIC TERMS OF CRIMINAL LAW 

According to the educational program, curriculum and syllabus of the discipline 

“foreign language” in the framework of the  competency-based approach to the study 

of a foreign language it is necessary for the law students to develop definite basic and 

advanced competences. Among the competences are general, educational, cognitive, 



 137 

linguistic, communicative, informational, socio-cultural, etc. ones. General and 

educational competences are developed in the process of studying the discipline in 

interconnection with special law subjects and the subjects of general circle. Linguistic 

competence presupposes knowledge of some number of the vocabulary, grammar rules 

and structures and the ability to use them practically when communicating. 

Informational competence is gained during the search, critical evaluation and usage of 

the information, including the information from mass media. Knowledge of a foreign 

language within the competency-based approach is not possible without some socio-

cultural knowledge about the language studied, which, in turn, includes the knowledge 

of the origin and peculiarities of usage of the terms. 

The course of English for the law students, among other tasks, includes learning 

special professional terminology in professionally oriented texts. The terminology of 

legal sphere is large and diverse, thus, during the course of English it is divided into 

thematical blocks.  The students of the Institute of Criminal Justice and Prosecutors’ 

Training pay more attention to the sphere of Criminal law and learn the terminology of 

this topic in more detail accordingly. 

Sometimes it becomes necessary for a teacher to provide the students with the 

information about etymology of some terms, especially when it goes about English 

legal vocabulary and its usage.  This also fulfils the task of the development of socio-

cultural competence of the students. 

The legal terminology of the English language is Latin, French (Old French), Old 

Norse, Old English, Germanic, Hellenic, Italian and Arabic origin and is connected 

with the history of the English language itself. Many terminological words and phrases 

are still used in antique form to keep the tradition of Common law. 

The purpose of the present work to provide the teachers and law students with the 

information about the origin of some widely used terminology of Criminal law. 

A lot of legal terms came from ancient Roman times; they preserved their original 

form, and are still used in Latin and universally understandable for lawyers. These are 

such terms as actus reus (actus rei in plural) – a guilty act, a necessary requirement for 

criminal conviction; mens rea (mentes reae in plural) – guilty mind, intention to 

commit a crime; alibi – elsewhere, i.e. someone was elsewhere at the time a crime was 
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committed that is used as a defense; corpus delicti (Bodies - corpora; delictorum - of 

crimes) – body of the crime, physical elements, facts of a crime; malum in se – evil in 

itself, means naturally criminal; victim – somebody who suffered of violence or a 

wrong (the Latin victima meant a sacrificial animal); malum prohibitum - (plural mala 

prohibita), (prohibited evil) - an act criminal by law but not by nature.  

The Latin language also served the law of Western Christian church in the Middle 

Ages which was codified in the middle of the 12th century and became known as Canon 

law. Cannon law was applied to church cases in England and elsewhere in western 

European countries. The examples of the legal terms of such category are: extortion - 

the crime of compelling payments by violence or threat (wringing (torsio) out); 

infraction - breaking of a law or regulation; investigate (vestigia) - to follow the tracks; 

delinquent – (leaving behind); neglecting appropriate action or behavior.  

Then the Latin language became combined with English and French when it was 

used in the court or in legal sphere, and thanks to such ‘collaboration’ now we have 

such terms in legal English as accomplice – one involved in a crime (Latin ad + com + 

plicatus); arson – burning; conspiracy – (Latin – spirare) – whispering together; 

constable – (Latin stabuli, French conestable - officer of the stable) – the head of the 

household cavalry or police guard in the French and English royal courts; counterfeit 

– (Latin contra + factum) – made in imitation, in particular, false coin; felony – (Latin 

fel - gall, bitterness; French felon –venomous person whose mind is poisoned by his 

gull) – a cruel criminal who commits grave crimes; forgery – (Latin fabricare - to 

manufacture", French  forger – metal work) – fabrication, false creation; larceny – 

(Latin latro, then the French larcin – thief) the crime of theft; misdemeanor (Old 

French misdemener), - misguiding oneself; misconduct; an offense classified in 

Criminal law less than a felony; etc.  

As it is known the English language belongs to the Germanic language family and 

was formed on the basis of the languages and dialects of the German tribes. Most of 

them had customary laws. The unity of German tribes was called the Franks (free men). 

Some legal terms are from that period, for example,  burglary (German burh was a 

walled house or village; the Old English burgh-brech -  breaking and entering, in Latin 

– burglaria) -  breaking into a house, especially, at night; manslaughter – man killing; 
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robbery – (from Old German roubön, or to take by force) - wrongful taking of 

movables with violence or threat; murder - (from Old German mord) -  unlawful 

killing; vandalism - the Vandals were a German tribe that migrated to the 

Mediterranean coast and destroyed ancient Rome in 455 AD. They had their own 

religion and in the eyes of the Orthodox Christianity were heretics, cruel and merciless. 

All forms of causing destruction started to be called vandalism and now it  is the crime 

of behaving like the Vandals.  

In the 3d century they invaded Roman Gaul and adopted some Romance language, 

then the land and the language began to be called France and French. Then in the 

history the Scandinavian invasion happened. The Northmen (Normans)  invaded the 

northern and western part of France (present Normandy) and influenced the language 

and the legal sphere of this part of the territory. But the French language was the 

language of law and privileged class of feudals. Some terms from the legal sphere go 

back to this period: embezzlement (from the Middle French embeseiller, “to 

destroy”, “devastation” of an entrusted property); bribery (In Old French a bribe was 

a crust of bread, a handout to a beggar); then the corrupt receiving of goods, then the 

giving as well. 

The terms of Criminal law which have Hellenic (Greek) origin and them were 

adopted by the English language are, for instance, the term police. The Greek polis 

means “city”, and the Greek-Latin politia means “public policy”, or the management 

of a city, its peace force. 

At present a lot of sites offer the explanation of the etymology of the words, 

including the terms of Criminal law. Pursuing the goals of each particular lesson and 

with the purpose of developing the students’ general and socio-cultural competences a 

teacher may use one of these sites: 
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АНГЛІЦИЗМИ В СУЧАСНОМУ  

НІМЕЦЬКОМУ МОВЛЕННІ: ШЛЯХИ АДАПТАЦІЇ  

В ТЕРМІНОСИСТЕМІ 

Запозичення лексики однієї мови іншою є закономірним наслідком мовних 

контактів в історії розвитку будь-якої мови. Якщо у минулому збагачення 

словникового складу німецької мови відбувалося переважно як запозичення з 

латинської, а пізніше — французької мов, то вже з XIX ст. джерелом нових 

поповнень стала англійська мова. Вона продовжує впливати на німецьку й нині 

[1, с. 12].  

Найактивніше запозичення відбуваються в таких п’яти сферах: 1) реклама: 

комунікація оферента та споживача; 2) комп’ютерні та інформаційні технології, 

новітні медіа; 3) економіка; комп’ютер 4) дозвілля: фітнес, мода; 5) молодіжна 

субкультура включно з поп-культурою [1, с. 14]. Ці сфери мають особливий 

вплив на суспільну свідомість. Передусім тут формуються лексика та 

термінологія мови, поширюючись на інші субмови, у тому числі й на розмовну. 

Тут маємо справу з так званою «американізацією» суспільства з її позитивними 

наслідками для мови та суспільства. Часто словники не фіксують англіцизмів, 

незважаючи на їх досить широке вживання. Очевидно, маємо справу зі 

співвідношенням між мовою та мовленням, між мовною системою та 

слововживанням. Можливо, йдеться про той випадок, коли частотність уживання 

слова пов’язана лише з певними обставинами, що спонукають його 

використовувати, або йдеться про так званий «денґліш». "Denglisch" (Deutsch + 

Englisch) — сучасний німецькоанглійський суржик, що непомітно і практично 

нестримно заполоняє німецьку мову [2]. Численні англіцизми та цілі фрази 

постійно потрапляють у мову‚ фактично шар сучасної англійської стає частиною 

німецької мови. Слід відрізняти англіцизми від денґлішу. Денґліш, як правило, – 

нелітературний варіант мови, від якого застерігають мовознавці. Наприклад, 

речення «Ich habe dir gestern eine E-Mail geschrieben» містить англіцизм‚ а 
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речення «Ich habe dir gestern ge(e)mailt» або «Er hat lange gegooglt» є прикладами 

денґлішу [2]. 

Питання про збереження німецької мови як національної постало останніми 

роками особливо гостро. У 1997 році професором доктором В. Кремером було 

засновано спілку «Німецька мова», яка є на сьогодні найбільшим об’єднанням 

Німеччини, що переймається мовними проблемами. Воно розділене на 23 

регіональні групи і має свою наукову раду. Спілка ставить за мету зберегти 

самобутність німецької мови й захистити її передусім від англіцизмів. Для 

вирішення цієї проблеми членами об’єднання було розроблено спеціальну 

програму, головна мета якої — максимальне зниження уживання в німецькій 

мові англо-американських запозичень. Спілкою вже видано словник, так званий 

«Anglizismenliste», який розрахований на широкого споживача. У словнику легко 

знайти еквівалент англо-американському запозиченню й самому вирішити, яке 

зі слів (німецьке або англійське) використовувати [3].  

Таким чином, багато німецьких лінгвістів роблять висновок, що тенденція 

збільшення словникового складу німецької мови за допомогою англо-

американських запозичень набирає гротескних форм. Ця проблема вийшла на 

державний рівень. Так, ініціативи про захист німецької мови підтримують і 

німецькі політики. Ще в вересні 2009 року коаліція ХДС / ХСС і Вільної 

демократичної партії (ВДП) погодила пропозицію щодо внесення змін до 

конституції, щоб прописати як одне з головних завдань держави захист німецької 

культури і мови. Такі екстралінгвістичні фактори, безумовно, впливатимуть на 

процеси мовних запозичень. 

Однак, у термінологічній галузі слід очікувати активної взаємодії і 

взаємовпливу різних терміносистем, що обумовлено інтеграцією наук та 

розвитком суспільства. Це стосується зокрема й запозичень з англійської. Через 

об’єктивні причини, що викликають лексичне запозичення, стає можливим 

проникнення майже будь-якого англійського слова в німецьку мову. Як правило, 

англомовний термін чи слово входить у німецьку мову зі збереженням правопису 

та звучання. Однак було б неправильно розглядати проникнення англіцизмів у 

німецьку терміносистему тільки як односторонній процес. При запозиченні 
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відбувається взаємодія англомовного терміна та мови-рецепієнта, яка впливає на 

його адаптацію. З одного боку, структура термінів запозичується в 

терміносистему німецької мови без зміни або з незначною зміною їх звукового і 

графічного оформлення. З іншого боку, спостерігаються певні зміни на 

морфологічному рівні при адаптації у німецькій терміносистемі: 1. Запозичені 

іменники підпорядковуються правилам німецької мови й уживаються з 

артиклем: der Cashflow, die Number, das Banking. 2. Дієслова отримують типову 

для інфінітива флексію -en, відмінюються як слабкі дієслова й утворюють 

дієприкметники: to check – checken, durchchecken, checkte, gecheckt; to order – 

ordern, ordernte, geordernt. Ich habe Standard für 20 € geordernt. 3. Запозичені 

прикметники підпорядковуються системі відміни прикметників німецької мови: 

kein cooles Getränk, ein portabler PC. Für die Zukunft wünsche ich uns allen 

gemeinsam viel Kraft für unseren gemeinsamen Kampf für eine neue, faire Welt!" 4. 

Продуктивним є словотвір англомовних термінів, зокрема словоскладання. Слід 

особливо відзначити тип складних слів, які є структурними модифікаціями 

запозичених термінів. Часто англійському словосполученню відповідає 

німецький складний іменник: англ. crisis management – нім. Krisismanagement. 

Поряд з написанням разом складні слова в німецькій мові можуть бути графічно 

марковані дефісами між окремими компонентами: англ. art director – нім. Art-

Director, англ. investment banking – нім. Investment-Banking.  

Утім, взаємодія запозиченої англомовної лексики і системи мови-реципієнта 

відбувається не лише при адаптації, але й реалізується у процесах 

термінологізації та детермінологізації й потребує окремого більш детального 

розгляду. 
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ВИДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕАУДИТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ИНОСТРАНЦЕВ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ 

ФАКУЛЬТЕТАХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

При обучении иностранному языку большое значение имеет организация 

внеаудиторной работы. Внеаудиторная работа разнообразна по форме и 

содержанию, доступна, интересна и максимально приближена к реальным 

условиям общения на изучаемом языке. Различают фронтальную, групповую и 

индивидуальную формы внеаудиторной работы.  

Одной из эффективных форм индивидуальной внеклассной работы по 

иностранному языку, безусловно, являются научные студенческие конференции. 

Студенческая конференция, как правило, носит тематический характер. В 

процессе её подготовки, обучающиеся на основе широкого круга источников, 

готовят доклады, сообщения, видеоматериалы, фото репортажи по той или иной 

проблематике. Студенческая конференция даёт возможность иностранным 

студентам погрузиться в атмосферу изучаемого языка, почувствовать себя в 

диалоге с иной культурой.  

Групповая форма внеклассной работы имеет четкую организационную 

структуру и относительно постоянный состав участников, объединенных 

общими интересами. В системе дидактических средств, повышающих 

эффективность внеаудиторной работы в изучении иностранного языка, наиболее 

продуктивными являются мероприятия, ориентированные на научно-

исследовательскую работу студентов. Основной целью такой работы является 

повышение мотивации к изучению языка и уровня коммуникативной 

компетенции студентов. Эту цель возможно реализовать через решение 

следующих задач: 

- создание условий для интеллектуального развития, творческой 

самореализации студентов; 

- развитие умения ориентироваться в современной информационной среде на 

изучаемом языке; 
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- активизация исследовательской деятельности студентов по изучаемому 

языку; 

- воспитание в студентах потребности в самообразовании, саморазвитии, 

формирование таких личностных качеств как коммуникабельность, 

инициативность, успешность; 

- формирование у студентов уважения к культуре страны изучаемого языка, 

воспитание культуры общения. 

Внеаудиторную работу с иностранными студентами необходимо проводить 

по различным направлениям: проектная деятельность, виртуальные экскурсии 

по стране изучаемого языка, проведение   викторин и конкурсов по 

страноведческому материалу, дискуссии по актуальным проблемам 

современности, праздники, посвященные традициям и обычаям страны 

изучаемого языка и другие мероприятия. Среди видов внеклассной работы по 

иностранному языку целесообразно выделить такую форму внеклассной работы 

как неделя иностранного языка.  

Известно, что такие формы, как олимпиады, викторины, конкурсы по 

иностранному языку предусматривают участие в ней широкого контингента 

слушателей подготовительных факультетов. Ролевая, познавательно-

развлекательная форма подачи учебной информации такой работы помогает 

преподавателю углубить знания студентов по предмету, развить навыки 

активного говорения, умения работать в команде и идти к общему результату. 

Студенты активно участвуют в конкурсах, предметных олимпиадах и 

фестивалях, готовят рефераты, презентации, проекты, что способствует 

развитию их интересов в области иностранного языка, формированию 

профессиональной направленности, расширения общего кругозора, развития 

познавательной самостоятельности. Хорошим показателем работы по 

внеаудиторной деятельности является постоянное увеличение количества 

участников. Некоторые активные студенты, принимают участие в мероприятиях 

и конкурсах по несколько раз. Такие виды деятельности позволяют иностранным 

студентам быстрее адаптироваться в новой среде, преодолеть языковой и 
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культурный барьеры, что, несомненно, положительно сказывается и на 

академической успеваемости студентов.  
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COOPERATIVE APPROACH TO TEACHING ENGLISH 

FOR OCCUPATIONAL PURPOSES  

IN THE CONTEXT OF STUDENTS’ FUTURE FUNCTIONING 

 IN THE MULTICULTURAL AND GLOBALISED WORLD 

The use of fundamental principles of cooperative learning based on active 

cooperation and group work in the process of teaching English for Occupational 

Purposes (hereinafter – EOP) will help improve the quality of students’ independent 

learning as well as activate their cognitive activity [1, p. 96]. The inclusion of 

cooperative learning in the curriculum will promote awareness of the diversity of 

higher education students, active involvement in the learning process of all students, 

regardless of the level of their knowledge, personal differences and characteristics, 

their own pace of learning and competences formed [4, p. 26].  

Within the multifaceted approach to the educational process at the tertiary level, 

special attention should be drawn not only to the formation of students’ general, 

professional and universal competences, but also to the principles of multiculturalism, 

diversity and inclusivity. In EOP teaching, there is an additional orientation on 

mastering social and psychological skills during active and complete involvement of 

students in the whole complex of the educational process [2, p. 240]. Therefore, EOP 
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learning should awaken students’ curiosity, willingness for professional and personal 

growth, desire for effective interpersonal interaction, readiness to solve problematic or 

conflict situations, and at the same time, it should be dynamic and effective. 

During the completion of educational tasks in the context of cooperative EOP 

learning, students of higher education receive the opportunity to form and improve the 

qualities and skills necessary for effective performance, fulfilment of the assignments 

set, solving complex specialised psychological and social issues related to their future 

professional activities [4, p. 26-27]. Among the skills and qualities developed in a 

cooperative context, it is important to mention leadership skills, ability to communicate 

productively with colleagues, establish professional contacts, and techniques for 

identifying and solving problems, willingness to make informed decisions, use the 

acquired knowledge and experience to establish productive work as a team and 

successful interpersonal interaction.  

Cooperative EOP learning includes assistance, monitoring and evaluation by peers, 

i.e. students-members of the same group or team. This approach focuses on the 

development of critical thinking skills in students, which is one of the basic tasks of 

modern higher education institutions [5, p.165]. In addition, this approach builds on 

and at the same time aims to nurture, a commitment to collaborate and develop a 

communicative and competent component through socially structured interactive 

activities including group discussions, pair and group work that are carefully planned 

to maximise student interaction and facilitate students’ contribution to each other’s 

learning [3, p. 33]. 

The implementation of a cooperative approach to EOP teaching and learning will 

help create a student’s conscious mindset related to the awareness of the important 

implementation of a common task for the whole group or team. The forms of 

cooperative learning can cover brainstorm or idea generation, opinion exchange for 

problem-solving and/or decision-making, puzzle-type and jigsaw activities, creating 

group projects and presentations, and more. 

In addition, the learning experience becomes more memorable when social and 

emotional memories are part of the learning activity. Because of this, cooperative 

learning, which involves and engages students’ interdependence and collaboration, is 
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a powerful enhancer in effective memorisation during EOP learning [5, p. 165]. In 

addition, all types of competencies, including socially oriented ones are formed and 

developed more successfully in a collaborative environment, during the 

implementation of group tasks and projects, the involvement in which is characteristic 

of the cooperative approach to EOP learning. Carefully selected and structured 

activities in the context of cooperative learning meet the current requirements related 

to differences within learning groups, which are traditionally considered to be 

homogeneous entities, and linked not only to personality types and temperament 

characteristics, levels of foreign language proficiency, educational, cultural and social 

backgrounds, but also to personal learning paces and styles, learning strategies and 

more [5, p. 164-165]. 

Thus, cooperative EOP learning is oriented towards the formation of the necessary 

competences in contemporary graduates that is an important condition for their present 

successful learning and further productive activity in the field of their chosen field. 
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ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ОНЛАЙН: МЕТОДОЛОГІЯ ТА 

ВИКЛИКИ 

  Інтенсивний розвиток інформаційних технологій, діджіталізація інформації 

та засобів комунікації, прискорення ритму життя в цілому за кілька останніх 

десятиліть змушують сучасних викладачів змінювати формат викладання. Таким 

чином, онлайн формат (або e-learning) стає однією з найперспективніших форм 

навчання.  Особливо затребуваним виявляється вивчення іноземних мов з онлайн 

викладачем, зростає кількість мовних шкіл, що пропонують вивчати мову у 

групах або індивідуально дистанційно. Однак ця нова форма комунікації зі 

студентами не тільки відкриває нові можливості для викладачів, але й вимагає 

від них опанування технічними інноваціями у медіа-сфері, а також творчу 

трансформацію традиційних методів викладання. 

   Викладання англійської онлайн надає викладачеві широкий вибір 

інструментів для більшої ефективності уроків, а також можливість гнучко 

варіювати цими інструментами в залежності від індивідуальних потреб учня. 

Завдяки вільному доступу до багатьох різноманітних відео, аудіо та візуальних 

матеріалів в інтернет мережі у викладачів з'являється можливість більш 

креативно планувати заняття, бути постійно у курсі методичних інновацій та 

обмінюватися новими ідеями у своєму професійному співтоваристві. Однак, з 

іншого боку, може виникнути питання, як серед цього широкого різноманіття 

засобів онлайн-викладання вибрати ті, що дійсно ефективні, якісні та зручні у 

використанні. Ще однією проблемою для викладачів, що вирішили змінити 

формат викладання, може виявитися, що деякі традиційні та звичні методики вже 

не адекватні новій формі навчання і потребують видозмінення. Те, що суттєво 

відрізняє онлайн-викладання від традиційного,  - це відсутність безпосереднього 

контакту зі студентом, і, відповідно, зменшення контролю навчального процесу. 

Це означає, що традиційна роль викладача як ментора має змінитися на роль 
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фасилітатора, тобто людини, що може успішно встановити контакт з іншою 

людиною (учнем), налагодити ефективну комунікацію та бути помічником й 

провідником у процесі вивчення мови. Таким чином, викладачеві нового 

покоління, що навчає дистанційно, вкрай необхідним стає опанування навичок 

міжособистісної комунікації (так званих soft skills), серед яких важливим є 

розвиток емоційного інтелекту викладачем. Адже, щоби відтворити в процесі 

віртуального навчання соціальну атмосферу аналогічну реальній, тьютор має 

тонко відчувати та налаштовуватись на емоційний стан студентів, підтримувати 

зв'язок з ними й не допускати виникнення у них відчуття ізольованості через 

відсутність безпосередньої комунікації з групою та викладачем. 

      Найактуальнішою потребою на сьогодні серед людей, що вивчають 

іноземну мову, є оволодіння навичками комунікації незалежно від рівня. Тому 

комунікативний метод викладання й всі техніки та засоби, що сприяють розвитку 

розмовних навичок, залишаються найбільш ефективними у викладацькій 

практиці. І для того, щоби реалізовувати цей метод в онлайн форматі, 

викладачеві потрібно обрати інтернет-платформу зручну та швидку у 

використанні. Більш того, ця платформа повинна надавати можливість 

виконувати вправи не тільки на розмовну практику, а й для відпрацювання 

навичок аудиювання, письма, вивчення лексики. Серед найбільш популярних на 

даний момент є Skype, ресурс, що має багато важливих функцій для викладання 

онлайн - це можливість відео та аудио спілкування, обмін файлами у різному 

форматі, переписка, а також функція поділитися екраном, завдяки чому викладач 

при необхідності може демонструвати навчальні матеріали студентам. Проте 

єдиним недоліком Skype є те, що якість зв'язку не завжди є задовільною й може 

перериватися. Тому все більше викладачів зараз переходять на платформу Zoom, 

яка працює за принципом відео-конференції. Якість зв'язку є набагато кращою, 

ніж у Skype.  Також Zoom доступний для студентів тих країн, в яких Skype не 

працює. На думку деяких викладачів, Zoom  більш зручний для онлайн 

викладання, оскільки крім функцій поділитися екраном, аудіо записом, пропонує 

інтерактивну дошку, а також можливість робити відеозапис заняття. Крім того, 



 150 

викладач може використовувати безкоштовну онлайн-дошку Scribblar, яка також 

дозволяє робити аудіо-конференцію. 

    Викладання іноземної мови онлайн передбачає більш свідоме та 

самостійне ставлення студентів до навчального процесу, й викладач має не 

тільки направляти студента, а й надихати його постійно перебувати в процесі 

навчання поза межами заняття. Тому доречно крім основних навчальних 

матеріалів використовувати додаткові джерела для позакласної роботи студента. 

Тут у нагоді можуть статися різноманітні відео та аудіо-матеріали, ретельно 

відібрані та відредаговані викладачем, електронні книжки та науково-популярні 

статті. Для ефективної організації та планування уроків, нотаток, навчальних 

матеріалів можно залучити безкоштовний сайт Asana.com. Також багатьма 

викладачами іноземних мов широко використовуються флеш-картки як наочний 

засіб запам'ятовування нової лексики. В інтернет-просторі можна знайти велику 

базу таких карток на сайті Eslflashcards.com. Об'ємним ресурсом, що містить 

велику кількість статей, відео-роликів та подкастів онлайн є reallifeglobal.com. 

Для студентів вище середнього рівня викладачеві можна звернутися до сайту 

Englishfluencynow.com. 
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СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ОТНЕСЕННОСТЬ РУССКИХ И КИТАЙСКИХ 

КВАНТИТАТИВНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  

Стилистическая отнесенность фразеологизмов связана, с одной стороны, с их 

функциональной принадлежностью, а с другой – с эмоционально-экспрессивной 

окраской данных единиц языка (О. С. Ахманова, В. В.	 Виноградов, 

А. И. Молотков и др.). Квантитативные фразеологизмы, обозначающие точное 

или приблизительное количество, не являются исключением: они являются 

довольно многочисленной и внутренне разнообразной группой 

фразеологического фонда как русского, так и китайского языков и обладают 

яркой образностью, национально-культурной спецификой и экспрессивностью. 

Цель работы – сопоставить эквивалентные русские и китайские 

фразеологические единицы (ФЕ) с квантитативным компонентом с точки зрения 

их стилистической окрашенности и возможностями употребления в той или иной 

сфере общения. Ведь целью изучения любого языка в современном 

глобализованном мире является не просто усвоение фонетических и 

грамматических норм, но и формирование межкультурной компетенции. Как 

известно, «нормативное владение тем или иным языком не является 

единственным условием успешной межкультурной коммуникации. Для 

продуктивного и позитивного межнационального общения необходимо 

органическое объединение языкового и культурного кодов» [2, с. 239]. Этим и 

определяется актуальность настоящего исследования. 

Функциональная отнесенность ФЕ предполагает возможности их 

употребления в разных стилях языка и в словарных статьях маркируется такими 

пометами, как высокое, официальное, разговорное, просторечное и др.; 

эмоционально-экспрессивная окраска указывает на употребление той или иной 

единицы в зависимости от ситуации общения – книжное, неодобрительное, 

фамильярное и др. Функциональный и эмоциональный планы стилистической 

отнесенности ФЕ коррелируют друг с другом, их функционирование в речи 
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включает разнообразные семантические и стилистические оттенки, связанные с 

основным лексическим значением. 

Анализ собранного языкового материала показал, что большая часть 

квантитативных фразеологизмов, выписанных методом сплошной выборки из 

«Учебного фразеологического словаря русского языка» [2], сопровождается 

пометой разговорное: капля в море, львиная доля, терять / потерять счет, кот 

наплакал, сколько душе угодно, хоть шаром покати, капля в море, хлопот полон 

рот, яблоку негде упасть и др.  Например: 

1) У самих хлеба – кот наплакал, а ты его …кормишь каждый день 

(М. Шолохов). 

2) Актовый зал был полон, яблоку негде упасть…(В. Каверин). 

3) Ты не поверишь, - говорил он брату. – Ни одной мысли в голове, хоть 

шаром покати (Л. Толстой). 

Пять фразеологизмов никак не охарактеризованы с точки зрения их 

стилистической окрашенности: от мала до велика, по пальцам (можно) 

пересчитать, ни много ни мало, непочатый край, конца-краю (края) не видно (не 

видать [нет]). Однако анализ примеров, представленных в словарных статьях, 

показывает, что они по большей части свойственны разговорной или 

художественной речи. Употребление данных фразеологизмов в научном и 

официально-деловом стилях невозможно. Например: 

1) Рыбы и птицы там непочатый край (М. Пришвин). 

2) А ведь, признайся, есть  

Из кумушек моих таких кривляк пять-шесть: 

Я даже их могу по пальцам перечесть (И. Крылов). 

3) - Сколько лететь из Киева в Пекин?  

- Ни много ни мало десять часов. 

Небольшую часть квантитативных ФЕ можно отнести к нейтральным, 

межстилевым фразеологизмам: ни больше ни меньше (ни более ни менее), по 

крайней мере, по меньшей мере, самое большее, самое меньшее, более 

(больше)того, большей частью (по большей части), меньше (менее)всего. 

Например: 
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1) Чтобы закончить эту работу, бригаде потребуется самое меньшее два 

месяца.  

2) Среди грузинских народных напевов у нас в семье больше всего любили 

песни, которые пелись во время полевых работ (В. Мурадели). 

3) …если правила грамматики большей частью не требуют особо большого 

материала, то правила употребления слов выводятся из всей…актуальной 

литературы (Л. Щерба). 

Соответствующие китайские квантитативные фразеологизмы относятся по 

классификации, принятой в китайском языкознании, к так называемым готовым 

высказываниям (чэнъюй). Чэньюй – это классические китайские фразеологизмы, 

уходящие своими корнями в историческое прошлое страны. Они, как правило, 

употребляются в книжных стилях речи, представляют собой достаточно закрытую 

систему и, таким образом, значительно отличаются от русских ФЕ своими 

стилистическими характеристиками. Например:	 

多如牛毛 （duo ru niu mao） – букв. «много, как шерсти у коровы / быка»;   

应有尽有 （ying you jin you） – букв. «надо иметь – сколько душе угодно 

иметь»;   

源源不断 （yuan yuan bu duan） – букв. «источник, источник не прервётся»;   

满坑满谷 （man keng man gu） – букв. «яма, полная зерна»;   

人山人海 （ren shan ren hai） – букв. «людей как гор, людей как моря»; 

万人空巷 （wan ren kong xiang） – букв. «десять тысяч людей – пустой 

переулок»;  

 林林总总 （lin lin zong zong） – букв. «лес, лес, всё, всё». 

Поскольку чэньюй имеют литературное происхождение, их употребление до 

сих пор является непременным атрибутом образованного человека, уместным 

как в письменной, так и в устной речи. 

В завершение можно сделать вывод, что фразеология – важная составляющая 

системы русского и китайского языков, а сопоставительный анализ русских и 
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китайских фразеологизмов позволяет более глубоко овладеть изучаемым языком 

и постичь культурный код народа, которому он принадлежит.  
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ШЛЯХИ  АКТИВІЗАЦІЇ ПАСИВНОГО СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ 

 ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 

Велика роль під час вивчення іноземної мови відводиться роботі зі збагачення 

активного й пасивного словника студентів. Відомо, що до активного 

словникового запасу належить лексика, яку студент вивчає й самостійно вживає 

в мові, що допомагає грамотно висловлювати свої думки. Слова ж пасивного 

словника поповнюються за рахунок додаткового читання, мовлення викладача. 

Пасивна лексика сприяє розумінню висловлювань оточення, її накопичення 

необхідне для розуміння текстів під час читання, спілкування з носіями мови. 

Тому викладачам необхідно не лише звертати увагу на постійне поповнення 

пасивного словникового запасу студентів, а й приділяти увагу повторенню нових 

слів, для того щоб пасивна лексика, закріплюючись у пам'яті, переходила в 

активний словник. 

Для кращого засвоєння слів пасивного фонду необхідно вчити студентів 

розбиратися в словотворчих моделях нових слів, адже розуміння будови слова 

збільшує можливості смислового сприйняття тексту, сприяє грамотному 

оформленню слів на письмі. Продуктивним для запам'ятовування нових слів є 

підбір до них однокореневих слів (напр., письменник – писати – письмовий; 

читач – читати –читацький, студент – студентка – студентський), тому що 
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вивчення складу слова не лише сприяє розвитку мислення студентів, а й збагачує 

їхній лексичний запас [1, с.152]. 

Крім того, на просунутому етапі навчання можна знайомити студентів з 

різними значеннями слова, демонструючи його багатозначність. Для ілюстрації 

різних значень слова можна запропонувати студентам скласти із цими словами 

речення, що покращує розуміння їх значень, зв'язку з іншими словами в певних 

ситуативно-тематичних межах (Напр.: З дерева впав жовтий лист. Мені 

надійшов лист). 

Поділ на групи нових слів у ситуативно-предметні групи полегшує 

запам'ятовування нової лексики й підвищує її комунікативну цінність. Так, під 

час вивчення теми «Пори року» можна проаналізувати однокореневі слова: зима 

– зимовий, осінь – осінній (Осінь – прекрасна пора року. Осіннє листя лежить 

під деревами), але й дібрати антонімічні пари для характеристики тієї чи тієї пори 

року: рання – пізня осінь, холодна – гаряча погода, висока – низька температура 

тощо. Крім того, уводячи нове слово, потрібно пропонувати студентам самим 

спробувати визначити його семантику, ураховуючи склад слова, спираючись на 

контекст. 

Для кращого запам'ятовування слів великого значення набуває його 

семантизація, пояснення значення невідомих конкретних слів за допомогою 

різних засобів наочності, адже одночасна участь зору і слуху сприяє більш 

міцному запам'ятовуванню значення слова. Зокрема під час вивчення назв 

овочів, напр., кукурудза, баклажан, буряк, цвітна капуста, або дієслів, напр., 

бігти, стрибати, стояти, сидіти, лежати, писати, чи колоративів, напр., 

помаранчевий, бордовий, фіолетовий, тощо  можна продемонструвати ілюстрації 

або відео на смартфоні. 

Для абстрактних слів, як, наприклад, розумний, навчання, допомагати   

кращим способом семантизації є переклад рідною мовою. Значення деяких слів 

можна пояснити за допомогою синонімів (стежка – доріжка, біля – близько); 

антонімів (останній – перший, вгору – вниз); співвіднесення родового поняття й 

видового: (бузок – кущ, сервант – меблі); словотворчого аналізу (будувати – 

будівельник, учити – учитель). 
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Серед традиційно використовуваних способів, що дозволяють перевести 

лексичні одиниці з пасивного запасу в активний, відзначені такі форми роботи, 

як «мозковий штурм», прямий і зворотний переклад, робота з діалогами в парах, 

проєктні види роботи, різні форми презентацій, творчі роботи. 

Так, під час проведення «мозкового штурму» студентам пропонується 

згадати й записати в обмежений проміжок часу якомога більше слів на подану 

тему, наприклад, «Продукти харчування» або «Меблі», а потім звірити 

результати й виявити переможців. 

Використання досліджуваних лексичних одиниць в усному мовленні теж 

досить продуктивне для їх запам'ятовування. Наприклад, для закріплення теми 

«Продукти харчування» можна запропонувати студентам скласти діалог у парах 

«Покупка продуктів у супермаркеті», а для засвоєння дієслів руху – «Моя дорога 

з гуртожитку до університету».  

Переходу слів з пасивного словника в активний сприяють письмові завдання, 

адже саме під час письма виникає якісне запам'ятовування, свідоме часте 

використання слова і його синонімів у мові. 

Для засвоєння нових слів доцільно більше уваги приділяти самостійній роботі 

студентів зі словником, тестового контролю вивченого матеріалу, повторенню 

слів з використанням додатків для мобільних пристроїв, за допомогою яких існує 

можливість учити слова в будь-якому місці й у будь-який час, наприклад, під час 

поїздки в громадському транспорті. 

Стосовно проєктного методу роботи, то він передбачає індивідуальну або 

групову підготовку презентацій з певної теми, що сприяє розвитку навичок 

говоріння та вимагає ретельної попередньої роботи над лексикою. Під час 

презентації студенти-доповідачі для перевірки засвоєння нової інформації 

заздалегідь готують інтерактивні питання до аудиторії, передбачають мініпризи 

для заохочення студентів, які беруть активну участь у роботі. 

Як показує досвід, наведені вище види роботи досить продуктивні й 

сприяють активізації пасивного словника студентів-іноземців. 
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CURRENT CHALLENGES IN ESP FOR MEDICAL UNIVERSITY 

STUDENTS 

Globalization of the scientific and specialized fields and education as well have 

fundamentally influenced the educational paradigm, which is now being updated in 

accordance with current educational, methodological and didactic ideas about the 

pedagogical process in a non-linguistic university, in particular in a medical university.  

Teaching foreign language for specific purposes also reflects the major 

contemporary challenges and trends of university education. Student-centered learning 

has become a leading approach to teaching subject matter, including English for 

Specific Purposes (ESP). Studying the students’ needs according to the target situation 

of their future specialty, the level of study and the form of training determine the 

content and competence characteristics. These features serve the basis for the modern 

programs of studies, and therefore impact the work of the ESP teacher.  

For the medical university, the requirements that students face for intermediate 

control in taking the Unified State Qualification Exam (ЄДКІ), which includes a 

subtest in English, as well as a Foreign language (English) exam for specific purposes, 

are relevant. One of the most important is the competence in solving the problems of 

choosing the answer in English within the studied disciplines (histology, anatomy, 

physiology, pathological physiology, medical biology, etc.). The 3-rd year students 

must show the skills in analyzing such tasks which present the case details and requires 

the answer in a multiple choice test. 

The ESP training includes preparing the students to be ready to identify the 

important details in the frame of the tests. These tests include identifying determinants 

of a patient (“A 68-year-old man”), situation description (“comes to his physician”), 

his/her complaints (“complaints of severe fatigue and altered sensations in his 
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extremities”), details of his/her past history (“Past medical history is remarkable for 

chronic gastritis. He drinks alcohol almost every day”), family history, physical 

examination data (“His heart has a regular rate and rhythm, his lungs are clear to 

auscultation bilaterally”), vital signs (“His blood pressure is 130/80 mm Hg, heart 

rate is 95/min, respiratory rate - 14/min and temperature of 37.1oC”), the 

examinations undergone (“Neurologic examination”, “Laboratory investigation – 

blood test”), the results of the tests (“loss of touch and vibration sense in both upper 

and lower limbs”, “hemoglobin of 80 g/L, Mean Corpuscular Volume (MCV) of 115 

fL (the reference range is 80-100 fL) and White Blood Cells (WBC) of 3.0 · 109/L”) 

and their assessment. The student is trained to understand the question clearly because 

it is very important not to be mistaken and to answer a correctly understood question 

(“Which of the following is the most likely diagnosis?  A. Vitamin B12 deficiency B. 

Iron deficiency C. Vitamin C deficiency   D. Vitamin A deficiency   E. –“).  

Any inaccuracy, including a misunderstood question, can lead to an incorrect result, 

and thus, a wrong answer from the multiple choice test could be selected. The process 

of teaching has been changed recently, reflecting the situation in real life. It has been 

adapting to the present-day demands, including such as internationalization and 

globalization of the life, education, professional activity.  

Preparation to a qualification exam for doctors (who recently have been given an 

extended exam that includes questions in English) involves revising grammar, 

expanding vocabulary, training in analyzing texts of small genres, which incorporate 

medical histories, case description, etc.  

Training medical students to practice in analyzing the structure of the texts of these 

minor genres and their typical components should contribute to gaining competence in 

quick orientation in this material while testing that is very important due to the limited 

time for thinking over the answer at the exam. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВНИКИ Й ЛІНГВОДИДАКТИКА 

Інтелектуальним надбанням нації є її наукова мова, що єднає інтелектуальний 

національний простір. Індикаторами рівня наукового розвитку нації є терміни – 

репрезентанти спеціальних понять, інтелектуальної свідомості соціуму, а також 

термінологічні словники, що створюють термінофонд нації. 

Основою якісної мовної освіти фахівця є формування глибоких професійних 

знань понятійного апарату галузевої науки, яке неможливе без застосування 

спеціальних видань. Термінологічна лексикографія – один з перспективних 

напрямів розвитку української лінгводидактики. Лінгводидактична роль 

термінологічних словників у формуванні фахового мовлення майбутніх 

спеціалістів є вирішальною й недооціненою, що визначає актуальність цього 

дослідження. 

Термінологічний словник за своєю суттю й призначенням є навчальним, 

довідниковим виданням, оскільки покликаний забезпечити комплексні знання 

термінології обраного фаху. В. Дубічинський називає будь-який словник 

надійним гідом у різних сферах знань і тому переконливо стверджує, що кожний 

словник оперує певною енциклопедичною інформацією [1, с. 22]. Зневажання 

словником під час мовної підготовки фахівця спричиняє нерозуміння змісту 

дефініцій спеціальної лексики, несистемне засвоєння знань з мови фаху, втрату 

вмінь та навичок відшуковувати необхідну інформацію в довідкових виданнях. 

Основним завданням термінографії щодо вивчення мови фаху є забезпечення 

спеціальними словниками (перекладними, тлумачними тощо) як українських, 

так і іноземних здобувачів. Для цього необхідно насамперед орієнтуватися на 

тематичне засвоєння спеціальних одиниць як понять, які можна об’єднати в 

терміно-семантичні групи, що формують терміносистему галузі [3, с. 21].  

Термінографічне видання репрезентує важливу інформацію, що сприятиме 

засвоєнню форм терміна, розумінню специфіки його дефініції, правильному 

вживанню й уникненню помилок у фаховому мовленні тощо. Є нагальна потреба 
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створювати й використовувати термінологічні словники як лінгводидактичний 

«інструмент» підвищення якісної мовної освіти фахівців. 

Передусім необхідно застосовувати словники, ураховуючи майбутні 

спеціальності користувачів, етапи вивчення мови (початковий, середній, 

підвищений), особливо для іноземних здобувачів. О. Іванова зауважує, що 

«перший із них має містити близько 2 тис. статей, другий – біля 5 тис., третій – 

8-10 тис. […] У словниках для другого і третього етапу доцільно дати 

граматичний і методичні коментарі щодо правильності вживання слів» [2, с. 125]. 

Для вивчення мови фаху важливо виконувати творчо-пошукові вправи 

зі словниками, наприклад: з’ясувати, чи певний термін є однозначним, 

багатозначним; скласти речення з певним терміном, щоб розкрити його 

дефініцію, спираючись на його терміностаттю у словнику; дослідити, чи має 

термін синоніми (якщо має, то які вони за походженням – чужомовні, 

українські); відшукати у словнику інтернаціональні терміни тощо. 

Отже, здобуванню якісної мовної освіти фахівців сприятиме вивчення мови 

спеціальності через застосування термінологічних праць, що забезпечать 

розуміння термінології фаху як системної організації, сформують знання про 

особливості її розбудови, полегшать засвоєння спеціального матеріалу. 

Практичне використання термінологічних словників окреслює нові шляхи 

розроблення лінгвометодики мови фаху з опертям на термінографічні видання. 
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Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

ПОНЯТІЙНИЙ КОМПОНЕНТ КОНЦЕПТУ NATURAL DISASTER  

В АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ 

Актуальність теми роботи зумовлено тим, що концепт NATURAL DISASTER 

є важливим складником американської лінгвокультури, оскільки певні райони 

Америки схильні до певних стихійних лих, які мають великий вплив на життя 

людей. Преса, що висвітлює ці події, є доступом до сукупності оцінок 

американської спільноти цих явищ та їх понятійних ознак.  

Мета роботи – визначити зміст і структуру понятійного складника 

лінгвокультурного концепту NATURAL DISASTER та засоби їх вербалізації в 

сучасних американських газетах. Матеріалом дослідження є дефініції лексем на 

позначення природних катастроф, вилучені із сучасних тлумачних словників [6–

10], та тексти статей про природні лиха сучасних американських газет USA 

Today, The New York Times, The Washington Post, Daily News, International Business 

Times. 

Серед сучасних лінгвістичних досліджень із тематикою навколишнього  сер

едовища та екології привертають увагу роботи Н. Пилячик, Р. Карамишевої, 

О. Іванової. Н. Пилячик досліджує ЯВИЩА ПРИРОДИ як фреймовий концепт із 

складовими – субконцептами АТМОСФЕРА, АТМОСФЕРНІ ЯВИЩА, ОПАДИ, 

ВІТЕР та СТИХІЯ, об’єктивовані відповідними лексико-семантичними полями в 

англійській та українській мовах [5]. Р. Карамишева розглядає інтернет-

повідомлення про стихійні лиха як фрейм та виокремлює основні вузли цього 

фрейму: стихійне лихо; його негативні наслідки; реакція офіційних осіб; заходи 

щодо уникнення погіршення ситуації; причини катастрофи; подібні події, що 

траплялися раніше [2]. За результатами дослідження О. Іванової, у німецькому 

медійному екологічному дискурсі представлено концептуальні метафори 

природних катастроф, основними сферами-джерелами яких є «Вищі сили», 

«Жива природа», «Війна/боротьба» та «Спорт» [1].  

У нашому дослідженні ми спираємося на теорію лінгвокультурного концепту 

В. Карасика, який виокремлює у структурі концепту понятійний, образний та 
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ціннісний компоненти [3]. Поняття є згустком раціональної частини концепту, 

тобто змістом, який містить суттєві характеристики об’єкта та раціонально 

мислиться [там само, с. 156]. Понятійні ознаки концепту зафіксовано насамперед 

у дефініціях лексем-репрезентантів концепту. 

Аналіз дефініцій ключових слів концепту NATURAL DISASTER disaster та 

natural disaster, вилучених зі словників [6–10], дозволяє виокремити такі базові 

ознаки цього концепту, що складають його понятійний компонент: 1) природне 

походження/явище, 2) несподіваність, 3) значні негативні наслідки явища 

(травми, смерть, руйнація).   

Важливим при розкритті понятійного компонента концепту NATURAL 

DISASTER є звернення до позначень родового та видового понять. Родове 

поняття (у нашому випадку – поняття «стихійне лихо») відображає сукупність 

предметів, що мають певні загальні суттєві властивості, а видове поняття (види 

стихійних лих, наприклад «землетрус», «повінь») – частину сукупності 

предметів (роду) за специфічними властивостями [4]. Очевидно, що за змістом 

родове поняття («стихійне лихо») є абстрактнішим, ніж видове («землетрус», 

«повінь» тощо), у якому, окрім загальних (родових) властивостей, 

відображаються специфічні властивості, які не відображаються в інших видових 

поняттях, належних до того самого роду. За обсягом родове і видове поняття 

перебувають у відношенні підпорядкування: обсяг родового поняття вміщує 

обсяг видового поняття [там само].  

Отже, ми визначаємо NATURAL DISASTER як родовий концепт, по 

відношенню до якого видовими концептами є EARTHQUAKE, FLOOD, STORM, 

TORNADO, AVALANCHE, що є об’єктом нашого аналізу, оскільки в 

досліджуваних газетах повідомляється саме про ці лиха (хоча виокремлюються 

й інші види). Аналіз дефініцій лексем-імен видових концептів дозволяє 

визначити такі складові їх значень: 1) earthquake (землетрус): раптовий рух, 

тремтіння землі (земної кори); 2) flood (повінь): значна кількість води, рух (води), 

покриття території; 3) storm (буря): погані погодні умови (вітер, дощ, грім, 

блискавка), раптовість, сила; 4) tornado (торнадо): вітер, cила, стовп повітря, 

обертання, форма воронки; 5) avalanche (лавина): маса (снігу, каміння тощо), рух 
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(падіння вниз). Видові лексеми конкретизують та деталізують природні лиха, 

загальною ознакою яких, окрім природного походження, є велика інтенсивність 

(сила) прояву. Більшість видових лексем містять негативну оцінку у своєму 

значенні.  

Аналіз газетних статей вищезазначених американських газет дозволив 

виокремити такі додаткові елементи понятійного складника досліджуваного 

концепту: 1) місце здійснення (in West Virginia; rural Georgia, spots around 

Alabama and South Carolina; the Southeast); 2) час та тривалість здійснення (in the 

early hours of Wednesday, two days after, Days of snowfall); 3) періодичність 

(a series of, one slight quake a day on average); 4) кількість лих (за певний період) 

(four … earthquakes; one … tornado and more than a half dozen … twisters). Сила 

прояву лиха, яка вербалізується в більшості повідомлень, може бути 

представлена як в термінах точної кількісної оцінки (за допомогою числівників) 

(6.5-magnitude; twice the average of 2.4 disasters), так і в термінах приблизної 

кількісної оцінки за допомогою (параметричних) прикметників у сполученні з 

позначуваними іменниками (slight quake, strong tremor, major flood disasters, 

powerful earthquakes, severe storms, large tornado, heavy snowfall, massive 

California storm) та дієслів із відповідною семантикою (struck, shook). Негативні 

наслідки конкретизуються як загибель (killed five people, the deceased), 

травмування людей (people … trapped in the mud; seriously/severely injured), 

руйнація дерев (toppled trees), електромереж (downed power lines) тощо. Місце 

здійснення лиха конкретизується як країна, частина країни (район/область) та 

місто.	

Примітно, що понятійний зміст цього концепту у своєму складі має негативну 

оцінку, яка, на нашу думку, є домінантною у визначенні його ціннісного 

компоненту, тобто негативного ставлення спільноти до природних катастроф, 

визначення вербалізації якого в американській лінгвокультурі вважаємо 

подальшим етапом дослідження концепту NATURAL DISASTER. 
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ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ КАРТИНЫ МИРА В РУССКИХ 

И АНГЛИЙСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМХ С КОЛОРОНИМАМИ 

Фразеологический фонд любого языка всегда отражает «народный» дух 

нации.   Следует отметить, что фразеологическое богатство языка является не 

только лингвистической, но и лингвокультурной составляющей кода нации. 

Перевод фразеологии очень трудная и ответственная задача, фразеологизмы 

являются частью языковой картины мира данного языка. Именно поэтому для 

хорошего переводчика так важно владеть фразеологической системой языка 

перевода, а также знать историю, культуру и религию тех стран, которые говорят 

на данном языке. 
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Одной из наиболее активно используемых групп лексики стало 

цветообозначение. В системе цветообозначения существует ряд единых 

ассоциаций, сущность которых раскрывается во фразеологических выражениях. 

При этом всякая национальная языковая картина мира отражает одно, только ей 

присущее использование того или иного цвета.  

В ходе исследования все фразеологизмы были разделены на кейсы по 

названию цвета. В соответствующих кейсах были выделены семантические 

критерии, согласно которым и установлены те или иные группы фразеологизмов. 

Впоследствии был проведен сравнительный анализ русских и английских 

фразеологизмов.   

Особенно яркое использование колоронимов было обнаружено в трех кейсах: 

черный, белый и красный.  Во фразеологизмах с колоронимом черный в трех из 

четырех рубрик языковые картины мира англичан и русских совпадают, в этих 

рубриках мы находим общие фразеологизмы с полным, дословным переводом.  

1. Жизнь общества: black market –черный рынок. Black gold - черное золото. 

2. Характеристика человека: To paint smth. In black colours – представлять 

все в черном цвете, Black ingratitude – черная неблагодарность. Black as thunder 

– чернее тучи. In black and white – в черно-белых тонах. To swear black is white – 

называть черное белым 

3. Просто, ясно:  To put down in black черным по белому.  

В английском были обнаружены интересные оппозиции. С одной стороны, To 

be in the black – быть в прибыли, иметь доход, а с другой 

A black sheep – черная овца, позор семьи, можно было бы сравнить последнее 

с русской «белая ворона», однако в русском это часто имеет оттенок не такой, 

как все. Когда в английском резко отрицательную характеристику. 

Для русских белый цвет менее метафоричен, чем для англичан, большинство 

фразеологических сочетаний в русском языке связаны непосредственно с 

физическим цветом, побелеть как мел – стать бледным, побелевшие губы. Есть 

ФС метафорического характера, в основе которых лежит представление о белом, 

как о лучшем из нескольких: весь в белом, белая кость, как белый человек.  
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Для английских ФС характерно обыгрывание белого цвета, как цвета одежды 

представителей умственного труда и бюрократии:  white-collar (белый цвет») – 

канцелярский, конторский; white-collar job – работа в конторе; white-collar 

worker – человек, работающий в офисе, работник умственного труда. А также 

интересны фразеологизмы, ассоциирующие белый цвет с трусостью то show the 

white feather дословно показать белое перо, ложью whіte lie,публичным 

покаянием to stand in a white sheet. Другими словами, в английском белый более 

метафоричен, чем в русском. 

Интересно что в русском белые ночи означают светлую северную ночь, а в 

английском это ночь без сна. 

И в той, и в другой картине мира совпадают словосочетания белая ворона, 

раскаленный добела, с побелевшими губами. 

В представленной категории английские фразеологизмы также более 

метафоричны, чем русские. Так, например, для русских характерно только 

разряды: особенный, красивый 

Абсолютно точный перевод не всегда возможен, очень часто такой перевод 

зависит не только от мастерства переводчика и его знаний лингвистических и 

экстралингвистических факторов, но и от материала, который подвергается 

переводу. 

Если полный перевод невозможен всегда надо отдавать предпочтение плану 

содержания над планом выражения. Задача такого переводы сохранить 

семантическую сторону, при этом допускается некое лексико- грамматическое 

несоответствие. 

 Для полноты описательного перевода всегда необходим небольшой 

контекст, в котором переводчик тезисно объяснил бы лингвокультурные 

составляющие данного фразеологизма. 

 Проблема перевода с одного языка на другой всегда связана со «взломом» 

семантической целостности и «нарушением» кода нации. Задача переводчика 

сделать такой «взлом» наиболее безболезненным. Лучший переводом, на 

сегодня остается идентичный перевод, с опорой на фоновые знания. При 

невозможности идентичного перевода необходимо найти фразеологический 
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оборот с похожим метафорическим в языке текста перевода, предварительно 

оговорив, содержание той или иной фоновой информации. Недостатком такого 

метода перевода является не всегда соответствующий культурный уровень 

переводчика. При переводе интернациональных культурем или культуре с 

архетипами, можно использовать калькирование. Тексты, отражающие 

культурные реалии можно переводить описательно, привлекая 

лингвокультурную информацию, которой владеет читатель.  При переводе 

фразеологических оборот следует не забывать про наличие переводных 

двуязычных словарей.  

 

                                                                                    Yuliya Pyvovar / Ю. О. Пивовар 

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди 

NEURODIDAKTISCHE ASPEKTE DES 

FREMDSPRACHENUNTERRICHTS IM SENIORENALTER 

Die Alterung der Bevölkerung ist eines der globalen Probleme, die die Gesellschaft 

vor neue Herausforderungen stellen. Diese erhöhen sich mit zunehmendem Anteil 

älterer Menschen. Es besteht ein wachsender Bedarf an menschlicher Entwicklung und 

Training im Laufe des Lebens, unabhängig vom Alter. Gewährleistung eines 

erfolgreichen Übergangs zu einer Art wissensbasiertem Lernen, das die meisten 

Anforderungen der heutigen globalen Gemeinschaft erfüllt und als Konzept für 

«lebenslanges Lernen» bezeichnet wird und dem Einzelnen die Möglichkeit bietet, sein 

volles Potenzial in jedem Alter, unabhängig von Ort, Zeit oder anderen Umständen, 

auszuschöpfen. 

Ausschlaggebend für die Auswahl der didaktischen Strategie im Unterricht für 

Senioren sei die neurodidaktische Perspektive, so Marion Grein von der Universität 

Marburg. Grundsätzlich haben alle Menschen ihren eigenen bevorzugten Lernstil 

unabhängig vom Alter [2, 5-29]. Jüngere können also eher grammatikorientiert und 

Ältere stärker spielbegeistert sein. Gemeinsam haben die meisten älteren Lernenden 

jedoch ihre Lernbiografie [1,71-74], die durch ihre Schulzeit geprägt ist. Hier wurde 

nicht nach Kompetenzen geschaut („Das kann ich schon!“), sondern nach dem Fehler, 

der vermieden werden sollte. Oberstes Ziel des Fremdsprachenunterrichts war nicht 



 168 

die „kommunikative Handlungskompetenz“, sondern die Beherrschung der 

Grammatik. Gerade zu Beginn eines Kurses tun sich die Lernenden oftmals schwer 

damit, von den Routinen der Wort-für-Wort-Übersetzung und der Fokussierung auf die 

Grammatik abzuweichen. Angst vor Fehlern lässt sie oft sehr lange überlegen, wie sie 

etwas formulieren. Aussagen wie „Sie müssen nicht jedes Wort verstehen, erschließen 

Sie den Inhalt aus dem Kontext“ können viele nervös machen. 

Lernen findet statt, wenn zwischen Neuronen (Nervenzellen) feste Verbindungen, 

also neuronale Netzwerke, entstehen. Jedes Neuron verfügt über zahlreiche 

Nervenfasern, an deren Ende sich sogenannte Synapsen befinden, die „Reize“ 

(Informationen) und Neurotransmitter (z.B. Dopamin und Noradrenalin) an die nächste 

Synapse und damit an das nächste Neuron weiterleiten. Mit zunehmendem Alter 

werden Informationen (Reize) weniger schnell weitergeleitet. Der Lernende kann zwar 

noch genauso viel lernen, aber Informationen nicht mehr so schnell verarbeiten. Er 

braucht also länger, um Informationen zu „speichern“ – der Lernprozess vollzieht sich 

langsamer.  

Im höheren Alter wird es schwieriger, Dopamin zu produzieren und weiterzuleiten. 

Dopamin ist ein „Motivations“-Neurotransmitter. Es bedarf daher mehr Anstrengung, 

damit Glücksgefühle bei älteren Menschen ausgelöst werden. Dies korreliert mit der 

zunehmenden Produktion von „Stresshormonen“, d.h., ältere Lernende werden oftmals 

schneller nervös, vor allem, wenn sie mit ungewohnten Aufgabenformen konfrontiert 

werden.Die beiden Wahrnehmungskanäle „Ohr“ und „Auge“ [2, 11–13] nach, d.h. dass 

man auf ausreichende Lichtverhältnisse achten muss und auch bei der Wahl des 

Lehrwerks auf das Layout achten sollte. Im Bereich des Hörens muss akzeptiert 

werden, dass nur sehr wenige ältere Menschen fremde, neue Phoneme (Laute und 

Lautkombinationen) noch adäquat hören können. Das was man nicht richtig hören 

kann, kann man auch nicht „richtig“ aussprechen. Das sogenannte „selektive“ Hören 

wird schwieriger, d.h., dass authentische Hörtexte mit Hintergrundgeräuschen oftmals 

problematisch sind. Die Hintergrundgeräusche erscheinen genauso laut wie die 

relevanten sprachlichen Texte und erschweren das Zuhören. 

Grundsätzlich sollten die Lehrenden kommunikative und handlungsorientierte 

Ansätze langsam, aber konsequent, in das Unterrichtsgeschehen integrieren, aber auch 
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respektieren, dass Grammatik und Übersetzungen Sicherheit bieten. Ein vollständiger 

Verzicht auf Grammatikerläuterungen und Grammatikaufgaben ist unwahrscheinlich. 

Dem Wunsch nach Übersetzungen von einzelnen Wörtern muss man ebenfalls an 

manchen Stellen folgen, um Frustrationen zu vermeiden.  

Es lässt sich also auf jeden Fall auf den Punkt bringen, dass das Alter eine von 

zahlreichen Variablen ist, die das Sprachenlernen beeinflussen. Alle Lernenden – so 

auch die älteren – sind Individuen mit ihren eigenen Vorlieben beim Sprachenlernen. 
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ФОРМУВАННЯ ВТОРИННОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ 

НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ. 

Інтеграція української освіти і науки у світовий простір – тенденція, яка є 

однією з базових категорій сучасного процесу підготовки кадрів і вимагає 

суттєвого перегляду змісту та методів навчання іноземним мовам, коли на рівні 

з процесом формування досконалого володіння рідною мовою, як свідчення 

сформованості первинної мовної особистості в цілому, виходить потреба 

формування і вторинної мовної особистості (формування володіння іноземною 

мовою) готової і здатної до комунікації у будь-якій ситуації, як у науковій, так і 

в соціокультурній сфері [4, 218]. 

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю формування вторинної 

мовної особистості здатної інтегрувати у глобалізований освітній та науковий 

простір. Студент, який сьогодні здобуває конкурентоздатну освіту, входить в 

наукове середовище, повинен оволодіти іноземною мовою, так, щоб не лише 
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вміти висловлюватися цією мовою, засвоїти культурні норми, систему цінностей 

та життєві орієнтири її носіїв та внести їх у свою власну сформовану рідною 

мовою картину світу, а і оволодіти науковою термінологією, стилем наукового 

письма і мовлення. 

Метою нашого дослідження є процес формування вторинної мовної 

особистості студента немовних спеціальностей у процесі наукової комунікації 

іноземною мовою. Саме лінгводидактика стає методологічною основою 

методики навчання іноземним мовам, вивчаючи мовні явища в 

антропоцентричному аспекті з її основним концептом мовної особистості. Ця 

галузь пов’язує методику з мовознавством, лінгвокультурологією, 

етнолінгвістикою. Сучасна методика та лінгводидактика визначають вторинну 

мовну особистість як сукупність здібностей людини до іншомовного 

спілкування на міжкультурному рівні. Проблему формування вторинної мовної 

особистості у своїх роботах розглядали Караулов Ю. Н., Красних В. В., 

Сентенберг І. В., Соломаха А. В., Халєєва І. І. та інші.  

Караулов Ю. Н. вибудовуючи модель вторинної мовної особистості акцентує 

увагу на трьох рівнях а саме: 1) мовному, або вербально-семантичному; 

2) когнітивному; 3) прагматичному, або мотиваційному [2, 36]. Нас цікавить саме 

когнітивний рівень, одиницями якого є поняття, терміни, ідеї, концепти, які 

складаються у структуровану і систематизовану картину світу певної мовної 

особистості та відображають ієрархію її цінностей. Тому спрямовуємо увагу на 

вивчення способів отримання, обробки, систематизації, зберігання та 

використання знань студентами іноземною мовою. У процесі організації 

навчання іноземної мови як основи формування вторинної мовної особистості 

студента, особливу увагу приділяємо тому виду мовленнєвої діяльності, який 

забезпечує максимальне отримання професійно і науково значущої інформації. 

У сучасному суспільстві за умов постійного зростання об’ємів інформації 

виникає необхідність швидко читати, або оперативно переглядати великий обсяг 

текстового матеріалу. Це вимагає розвитку у студентів уміння 

ознайомлювального, вивчаючого та пошукового читання оригінальної 
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професійної та наукової літератури, що в свою чергу збагатить лексичний та 

термінологічний мінімум. 

Ефективним способом розвитку словникового запасу є структурування 

навчальної та наукової інформації при вивченні іншомовних матеріалів та 

наукових джерел при написанні рефератів, курсових, наукових статей, 

магістерських робіт. Задворна С. Г. пропонує упорядковувати отриману 

інформацію за допомогою побудови концептуальних моделей (концептуальних 

мап) [1, 46 ]. Прикладом такого концептуального моделювання для студентів-

істориків може бути структурування навчальної інформації, отриманої при 

вивченні теми “History and Historiography”. Основами концептуальних мап є 

терміни “History” та “Historiography”. 

Під терміном розуміємо номінативну одиницю (слово, словосполучення або 

словесний комплекс), яка позначає конкретне чи абстрактне поняття в системі 

певної спеціальної галузі науки або техніки. При цьому така ознака терміна, як 

залученість до відповідної системи понять певної галузі, на нашу думку, є 

беззаперечною та обов'язковою [3, 16]. Ключовими предметними поняттями, що 

розкривають і пов’язані з терміном “History” будуть: historian, known past, 

constitutional history, human societies, political life, wars, religion, customs, 

traditions, secular and ecclesiastical history. Щодо терміну	 “Historiography” 

предметними поняттями будуть: a historical account, genealogical record, 

commemorative archive, chronicle, annals, narrative record, memoir. Застосування 

концептуальних мап у вивченні фахових тем пов’язане з когнітивними 

операціями спрямованими на запам’ятовування та усвідомлене використання 

нових лексичних одиниць.  

Формування вторинної мовної особистості студента, майбутнього фахівця, 

науковця – це формування сукупності рис, яка передбачає оволодіння іноземною 

мовою на такому рівні, який дозволить йому здійснювати безпосереднє 

спілкування із зарубіжними колегами, науковцями, брати участь у міжнародних 

наукових конференціях, семінарах, конгресах, виступати з доповідями, 

дискутувати, публікувати результати власних наукових досліджень в 

іншомовних наукових фахових виданнях. 
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М.В.Риженко 

Харківський національний університет міського господарства 

 імені О.М.Бекетова 

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО - ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ В 

УМОВАХ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   СТУДЕНТІВ-

ФІЛОЛОГІВ 

   У низці необхідних для успішної життєдіяльності в умовах демократичного 

суспільства окреме місце займає соціально-психологічна адаптація студентів до 

їх майбутньої професійної діяльності. На наш погляд, необхідно розглянути одну 

з найважливіших для студентів проблем – адаптацію до пошуку роботи за фахом.  

Перед випускником ВНЗ постає важлива соціально-психологічна проблема, яка 

стосується його соціальної адаптації та власного лідерського потенціалу, тобто 

як і в яких умовах майбутній фахівець буде реалізовувати свій професійний 

потенціал. Аналіз останніх досліджень та публікацій показує, що проблема 

соціально-психологічної  адаптації широко висвітлюється в працях науковців, 

таких як Ф.З. Меєрсон, Ф.Б.Березін, Г.О.Балл та інших.  

Найбільш широкий зміст поняття «адаптація» являє собою переклад його 

латинської першооснови: adapto – пристосовую, adaptatio – пристосування. 
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Процес адаптації передбачає, перш за все, активність самого суб’єкта 

діяльності,  яка вимагає осмислення своїх дій і вчинків, пошуку власних шляхів 

рішень відповідно конкретним умовам життєдіяльності, аналіз характерних 

особливостей і результатів взаємодії з новими людьми і обставинами. Більш 

індивідуальний погляд на адаптацію та адаптивність виявляє тісний зв’язок 

даного поняття з поняттям соціалізації. Соціалізація – це вплив середовища в 

цілому, завдяки якому індивід бере участь у суспільному житті, розуміє 

культуру, поведінку у суспільстві при самоствердженні й виконанні різних 

соціальних ролей.  

Професійна адаптація - це процес входження людини в професію і 

гармонізація взаємодій його з професійним середовищем і діяльністю. 

Своєрідність професійної адаптації фахівця пов'язане з обставинами 

зовнішнього і внутрішнього характеру. 

Зовнішні обставини, фактори, що впливають на процес професійної адаптації 

фахівця, включають в себе: 

• а) особливості змісту, цілей, організації, використовуваних засобів, 

технологій професійної діяльності; 

• б) своєрідність соціальних та інших умов, в яких здійснюється професійна 

діяльність; 

• в) сформовані системи неформальних, психологічних зв'язків і відносин 

співробітників в організації. 

Все це і створює специфіку предметних областей, сфер професійної адаптації 

фахівця. 

Внутрішні обставини професійної адаптації фахівця - це рівень його 

адаптаційного потенціалу, ступінь розвиненості адаптивності як якості 

особистості та організму, адекватність мотивації професійної діяльності вимогам 

цієї діяльності. 

Базову, визначальну роль професійної адаптації фахівця грають зовнішні 

обставини, предметні області, сфери професійної адаптації людини. Саме вони 

виступають своєрідним професійним полем, на яке приходить, потрапляє 

молодий (і не тільки) фахівець. 
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Дослідження показало, що у переважної більшості молодих фахівців їх 

подання та очікування не збігаються з тим, з чим вони зустрілися в реальному 

житті після закінчення вузу. І тому у своїй професійній адаптації вони 

стикаються з великими перешкодами. У зв'язку з цим однією з корінних проблем 

підготовки фахівців є формування у студентів правильних уявлень про свою 

професію, адекватних своїм можливостям і умовам діяльності очікувань. 

Головною проблемою соціальної адаптації випускників ВНЗ є 

працевлаштування не за фахом. Можна зробити висновок, що навіть при дуже 

гарних знаннях студенти-філологи не володіють навичками самопрезентації. 

Великою проблемою в процесі соціальної адаптації майбутніх фахівців є методи 

пошуку роботи за фахом. Таким чином, загальною проблемою 

працевлаштування є відсутність розвиненого ринку праці.  На наш погляд, ВНЗ 

відіграють найважливішу роль в соціально-психологічній адаптації випускника 

щодо майбутньої професійної діяльності. Студентське самоврядування, 

тимчасові громадські об’єднання,  конференції, ярмарки вакансії – все це є 

ефективним засобом взаємодії студентів та викладачів, який допомагає 

майбутньому фахівцю знайти своє місце в суспільстві. 
Література 

1. Бех І.Д. Виховні акценти вищої школи / І. Д. Бех // Виховання особистості: підручник / 

І.Д.Бех. – К.: Либідь, 2008. – С.405-418. 

2. Березин Ф. Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. – Ленинград : 

ЛГУ, 1988. Васильев В. В. Система адаптації робітників до професійної діяльності. 

Монографія. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського університету, 1999. 

3. Бондарева Л. І. Умови проведення навчального тренінгу для студентів вищої 

економічної школи // Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими 

потребами. – 2011. – № 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua  

4. Малинович Л. М. Адаптація студентів-випускників до професійної діяльності // 

Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія 

психологічна. – 2012. – Вип. 2 (2) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua  

 

  



 175 

Я.В. Романцова 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ В МОВНІЙ ОСВІТІ 

Сучасний етап навчання мовам ознаменувався появою нових тенденцій в 

мовній освіті та істотним розвитком деяких старих. Які ці тенденції, чи є вони 

позитивними чи негативними? Як вони позначилися на розвитку мовної освіти?  

Згідно зі стандартом освіти, який відповідає певному рівню Національної 

рамки кваліфікацій дисципліна «Іноземна мова» у закладах вищої освіти входить 

до соціо-гуманітарного циклу основної частини загальноосвітньої програми і є 

обов’язковою для засвоєння на першому та другому курсах навчання (в 

залежності від ЗВО і розподілу кредитів між дисциплінами). Відповідно до 

державного освітнього стандарту студенти повинні знати основні норми 

сучасної іноземної мови, вміти розуміти усне (монологічне та діалогічне) 

мовлення загальнокультурної та професійної сфери; використовувати довідкову 

літературу, роз’яснювальні та нормативні словники іноземної мови, оволодіти 

всіма видами мовленнєвої діяльності, основами публічного мовлення, усіма 

видами читання (сканування, читання для дослідницьких цілей). При цьому в 

обсяг дисципліни (модуля) не можливо втиснути всі ті компетенції, що 

вимагають від студентів. Чи є рішення? Так. Студенти повинні приділяти більше 

часу і уваги самостійній роботі. 

Слід зауважити, що вони готові до цього, оскільки більшість із них розуміє, 

що здатність розмовляти іноземною мовою підвищує їхні шанси брати участь у 

програмах обміну, міжнародних конференціях, робить їх більш мобільними та 

більш конкурентоспроможними на ринку праці. 

Не можливо не погодитися з Л.М. Левіною, що потенціал іноземної мови як 

засобу професійного спілкування та зростання може бути реалізований лише за 

різної якості самостійної роботи із залученням мультимедійних засобів, 

електронних підручників, роботи з інтерактивними іншомовними сайтами з 

предметів вивчених дисциплін, самостійного відбору зарубіжних матеріалів з 

проблем науково-дослідної роботи [3]. І саме тут на допомогу приходить 

глобальна мережа Інтернет. 
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Сучасні інформаційні технології дозволяють збільшити частку самостійної 

роботи студентів та сприяти формуванню загальнокультурних та професійних 

компетентностей. Використання Інтернет-ресурсів як засобу навчання дозволяє 

(за відсутності природного мовного середовища) створити умови, максимально 

наближені до реального мовленнєвого спілкування англійською мовою, значно 

урізноманітнити процес організації студентів під час самостійної роботи [2]. 

З глобальної мережі студенти можуть отримати будь-яку інформацію, яка їм 

потрібна і яку вони вважають необхідним отримати для свого професійного 

зростання .  

 Інтернет-ресурси сьогодні дозволяють: 

- знайти додаткові джерела навчального матеріалу; 

- удосконалити навички пошуку інформації; 

- удосконалити навички аудіювання, читання, говоріння та письма; 

- збагачувати словниковий запас; 

- зробити об'єктивну оцінку знань; 

- створити умови для спілкування;  

- знайомство з культурами різних країн. 

Крім того, Інтернет дозволяє кожному працювати індивідуально над певним 

матеріалом, у зручний час, у зручному місці та у зручному темпі [1]. 

Деякі сайти пропонують користувачам Інтернету безліч заходів щодо 

оволодіння іноземною мовою, пропонують найкращі тренінги для розуміння 

мовлення носіїв мови, широкий вибір уроків граматики, різноманітні ігри. 

Тренінги з лексики допомагають студентам запам’ятовувати слова, які вони 

додають до свого особистого списку словника, при цьому маючи можливість 

перевірити свій лексичний запас.  Найкращі технології дозволяють учням 

запам'ятовувати слова в найкоротші терміни. Подкасти пропонують розмови 

носіїв мови, діалоги на різні теми. Учні можуть бачити стрічкові сценарії, якщо 

це потрібно. Для полегшення розуміння незнайомої лексики можна 

використовувати субтитри рідною мовою. 

Не менш цікавими є сайти, на яких навчання проходить у формі, що нагадує 

онлайн-гру. Це дозволяє уникнути нудного і монотонного вивчення мови. 
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Існують сайти, де студенти можуть знайти велику кількість онлайн-уроків, 

відео-уроків, пропонуються уроки англійської мови для кожного рівня володіння 

мовою (рівень визначається шляхом попереднього проходження онлайн тесту 

для  його визначення), пропонуються інтерактивні вправи з англійської 

граматики. 

Таким чином, підводячи підсумки, ми можемо наголосити на можливості і 

важливості використання глобальної мережі Інтернет, котра дозволяє створити 

умови для розвитку мовних, мовленнєвих, соціокультурних, навчально-

пізнавальних компетентностей, удосконалення навичок говоріння, слухання, 

читання, письма, ознайомлення з культурою інших країн, що представлена в 

автентичних джерелах. 
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АСПЕКТНОСТЬ В ПРЕПОДАВАНИИ  

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В ВУЗЕ 

Изучение иностранного языка является необходимой составляющей как 

школьной, так и университетской образовательной программы. Основная задача 

обучения – овладение языком на достаточном уровне, позволяющем общаться и 
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изъяснять свои мысли. Острая необходимость в достаточном уровне владения 

языком возникла в условиях европейской интеграции Украины, а также в 

условиях экономического роста страны, которой необходимы специалисты, 

владеющие международным языком общения. 

В связи с этим подход к преподаванию иностранного языка должен включать 

в себя развитие необходимых навыков, а именно аудирования и говорения, а 

также письма и чтения. Школьная программа не предполагает аспектного 

подхода в обучении языку, в то время как подготовка специалистов-языковедов 

в профильных высших учебных заведениях основывается на выделении 

нескольких аспектов в процессе обучения. Так профильная дисциплина 

«Английский язык» (как и любой другой европейский язык) делится на 

следующие аспекты: фонетика, грамматика, устная практика, аналитическое 

чтение. 

Смысл подобного дробления дисциплины – более глубокое и доскональное 

изучение языка «со всех сторон». Как отмечает Т.А. Паршуткина, «аспектное 

обучение предполагает преподавание лексики, грамматики раздельно в их 

полной увязке единой программой. Оно позволяет выделять из общего целого 

ряды однородных явлений для специального изучения» [1, с.146]. 

В своей работе И.Д. Салистра критически относится к аспектному подходу в 

преподавании иностранных языков, указывая, что: 

1. Аспектный курс является недостаточно концентрическим, т.к. 

нормативные курсы, например, по грамматике, сами по себе комплексные и 

требуют одновременного усвоения морфологии и синтаксиса.  

2.  Нормативные курсы плохо согласуются с потребностями курса практики.  

3. Нормативные курсы перегружены материалом (грамматическими и 

фонетическими правилами, классификациями и т.д.) [2, с.67]. 

На наш взгляд, именно аспектный подход позволяет максимально полно 

развивать все необходимые навыки для владения иностранным языком. Это не 

исключает указанных И.Д. Салистрой недостатков. Однако при определенном 

подходе их возможно устранить путем создания единого пособия, которое бы 

включало в себя развитие всех необходимых навыков.  
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В последнее время все чаще предпринимаются попытки создания подобных 

пособий, которые не только согласуются с потребностями других курсов, но и 

объединяют в себе типы упражнений и заданий, которые позволяют развивать 

навыки как устной, так и письменной речи. Практически все современные 

пособия оснащены необходимым набором аудио- и видеоматериалов, которые 

позволяют развивать навыки говорения и аудирования. Необходимый набор 

грамматических упражнений позволяет параллельно развивать навыки 

письменной речи и снимает перегруженность «правилами и классификациями».  

Аспектный подход в преподавании иностранных языков позволяет 

использовать единое учебное пособие для развития всех необходимых навыков 

параллельно, что дает возможность согласовать теоретические курсы с 

развитием необходимых практических навыков. Более того, аспектность в 

подходе к обучению иностранному языку дает возможность максимального 

развития навыков как устной, так и письменной речи. 
Литература 

1. Паршуткина Т.А. Проблема комплексного и аспектного преподавания иностранного 

языка в высших учебных заведениях / Т.А. Паршуткина // Lingua mobilis. – 2011. - №4 (30). 

– С. 144-148. 

2. Салистра И.Д. Очерки методов обучения иностранным языкам (система упражнений 

и система занятий) [Текст] / И.Д. Салистра. - М.: Высшая школа, 1966. - 252 с. 

 

 

О.В. Семеренська  
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МОВНИЙ КОУЧИНГ ЯК СУЧАСНИЙ МЕТОД ВИВЧЕННЯ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ 

У світлі тенденцій розширення міжнародних зв‘язків і прагнення України до 

інтеграції у світовий та європейський освітній простір особливої актуальності 

набуває пошук адекватних засобів оптимізації процесу навчання іноземних мов 

у ВНЗ, зокрема впровадження елементів мовного коучингу, що базується, перш 

за все, на принципах свідомого оволодіння іноземною мовою, підвищення 

мотивації і особистої відповідальності студента.  
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За визначенням Тімоті Голві, автора методу підвищення особистої і 

професійної ефективності, коучинг – це розкриття потенціалу людини, її 

ресурсів, сильних сторін і можливостей з метою максимального підвищення її 

ефективності. Коучинг не вчить, а допомагає вчитися [4]. 

Мовний коучинг – це сучасний метод вивчення іноземних мов, що базується 

на взаємодії викладача-коуча і студента, культивує самостійність і 

відповідальність за свій результат. У процесі навчання змінюється статус 

студента зі статусу об‘єкта навчальної діяльності викладача до статусу активного 

учасника навчального процесу. 

Викладач-коуч допомагає поставити мету вивчення англійської мови, 

визначити прогалини у знаннях та навичках, разом зі студентом складає план дій 

для досягнення бажаного саме для студента результату. Метою рефлексії 

студента є усвідомлення своєї діяльності, а також проведення об'єктивного 

аналізу досягнутих результатів своєї роботи. Формування рефлексивної позиції 

студента сприяє розвитку креативного мислення, дозволяє визначити свої 

можливості та вийти за їх межі. 

У процесі навчання викладач-коуч виконує функцію фасилітатора 

(допомагає студенту в усвідомленні себе як самоцінності, підтримує його 

прагнення до саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення, сприяє його 

особистісному зростанню, розкриттю здібностей і пізнавальних можливостей, 

створює атмосферу безумовного прийняття, розуміння, довіри), координатора 

(спрямовує студента в навчальному процесі, установлює орієнтири і допомагає 

їх дотримуватися), консультанта (надає фахові рекомендації й корекційні 

поради, орієнтується на особистий прогрес кожного студента й допомагає йому 

в пошуку найефективнішого способу опанування англійською мовою) [2]. 

Мовний коучинг допомагає розібратися не тільки на інформативному та 

лінгвістичному рівнях, а й на психологічному. Це боротьба зі страхами, 

бар’єрами, невпевненістю та іншими причинами, які так чи інакше впливають на 

результати студента в оволодінні та вживанні іноземної мови. 

Мовний коуч допомагає відкрити ті приховані перешкоди та показує способи 

та можливості боротьби з ними, показує речі в несподіваному новому ракурсі. 
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Студент, який розуміє причини і наслідки, починає бачити шлях до досягнення 

успіху та отримує впевненість у собі.  

Реалізацію європейських підходів до навчання іноземних мов в українських 

ВНЗ вже розпочато, проте викладачам англійської мови треба звернути особливу 

увагу на розвиток недостатньої внутрішньої мотивації до вивчення іноземних 

мов у деяких студентів, подолання зневіри у власних силах (так званий страх 

помилок), скорочення пропусків занять, розвиток і вдосконалення вміння 

організувати власну роботу й засвоювати англійську мову системно; подолання 

неготовності взяти на себе відповідальність за процес та результати навчання; 

допомогу при адаптуванні до нового підходу у вивчення англійської мови тощо. 

Ураховуючи вимоги часу й максимальний орієнтир на результат, забезпечити 

якісний процес викладання англійської мови у вищій школі здатен фахівець, 

який має достатній рівень володіння англійською мовою для викладання у ВНЗ 

(рівні С1-С2), володіє сучасними європейськими методиками навчання 

іноземних мов, а також технологіями продуктивної взаємодії зі студентом, уміє 

створити сприятливий психологічний клімат у навчанні для забезпечення 

впевненості студента у власних силах.  

Для викладача важливо постійно підвищувати свій професійний рівень, 

спілкуватися з однодумцями, обмінюватися досвідом і, таким чином, 

вдосконалювати свою професійну майстерність. Одним із способів такої 

взаємодії є участь у щорічних конференціях та спільноті викладачів іноземних 

мов Tutor’s Secret Club – проект Мар’яни Лісовської, у рамках якого проводяться 

різні зустрічі, вебінари, семінари для професійного росту викладачів іноземних 

мов. Тематика таких заходів стосується питань методики викладання, 

маркетингових стратегій для викладачів та психології [1].  

Таким чином, сфера компетенції викладача-коуча ширше, ніж просто 

викладача англійської мови, оскільки він допомагає не тільки засвоїти мову, а 

також усвідомити свої приховані ресурси і ефективно їх використовувати. Крім 

того, мовний коучинг допомагає подолати внутрішні психологічні бар’єри 

студента і знайти мотивацію до навчання. 
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Прийоми мовного коучингу дозволяють досягати результатів швидше, ніж 

при традиційному підході до вивчення іноземної мови. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ  

У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Технічний прогрес та стрімкий розвиток інформаційних технологій 

обумовлюють розвиток сучасних освітніх технологій та методик, у тому числі й 

у сфері викладання та вивчення іноземних мов. При цьому, коли мова йде про 

технічні інновації в освітньому процесі, то мають на увазі, насамперед, такі 

елементи інформаційних технологій, як інтерактивні дошки, електронні 

навчальні посібники, освітні ресурси мережі Інтернет, навчальні програми на 

дисках, відео та аудіозасоби. Дійсно, графіка, анімація, фото, відео, звук, текст в 

інтерактивному режимі дають можливість створювати інтегроване інформаційне 

середовище, в якому користувач отримує якісно нові можливості, дозволяють 

викладачу організовувати різноманітну навчальну діяльність і, за відсутності 

природного мовного середовища, створити умови, що максимально наближені 
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до реальних ситуацій спілкування. Все це, безумовно, підвищує ефективність та 

інтенсивність вивчення іноземної мови.  

Однак, сучасні технічні інновації створюють набагато більші можливості, у 

тому числі й з точки зору використання Інтернету, зокрема, того, що ми тепер 

можемо робити в Інтернеті. Сьогодні всесвітня мережа є не лише ресурсною 

базою аутентичних навчальних матеріалів, інструментом для онлайн 

спілкування (Skype), вона також дозволяє використовувати різноманітні новітні 

технології для створення інноваційного освітнього простору, розширення 

можливостей для самостійної та індивідуальної роботи студентів, що може стати 

вирішенням багатьох проблем, особливо в умовах постійного скорочення 

аудиторних годин на вивчення іноземної мови і збільшення годин для самоосвіти 

студентів. На фоні постійного підвищення вимог до рівня володіння студентами 

іноземною мовою, відбувається процес, так би мовити, «витіснення» викладача 

з аудиторії, кардинальне і неухильне зменшення часу безпосереднього очного 

контактування викладача зі студентом сьогодні вже є очевидним трендом у сфері 

вищої освіти.  

Крім того, останні кілька десятиліть підхід до викладання поступово 

змінюється на навчання орієнтоване на студента. Зміщення акцентів, зміна ролі 

викладача в процесі вивчення студентами іноземної мови з ментора, який 

передає студентам знання, на організатора освітнього середовища, помічника, 

провідника та радника в навчальній діяльності студентів, потребує нових 

підходів, які можливі завдяки науково-обґрунтованому та ефективному 

застосуванню інноваційних інформаційних технологій.  

Серед цифрових інновацій, що виникли протягом останнього часу унаслідок 

розвитку інформаційних технологій та найбільше вплинули на викладання 

іноземних мов, можна відзначити, наприклад, різноманітні цифрові платформи, 

перелік яких постійно зростає. Серед найпопулярніших, які вже стали 

незамінними інструментами для викладачів «західних» та багатьох українських 

університетів, є Facebook та Edmodo, що створюють безпечне комунікативне он-

лайн середовище; хмарні технології, такі як Google Docs; мультимедійні 

довідники, накшталт Digital Video, які допоможуть викладачам зорієнтуватись у 
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складному та величезному світі цифрових ресурсів та використовувати 

різноманітні цифрові інструменти для створення власного навчального контенту 

[1].  

Інноваційні інформаційні технології також є цінним інструментом і для 

безперервного професійного розвитку викладача. Інтернет та соціальні мережі 

дозволили створювати онлайн-спільноти, де викладачі можуть спілкуватись, 

радитись, надавати підтримку та ділитись ідеями.  За допомогою цифрових 

технологій викладачи можуть брати участь у вебінарах та конференціях, 

використовуючи, зокрема, The TEFL Commute, EFL Talks та ін. [1].  

Слід також зауважити, що диджиталізація впливає й на створення навчальних 

матеріалів для викладання іноземної мови. Зокрема, щоб спростити пошук 

необхідних навчальних матеріалів, створюється все більше і більше сайтів, які 

адаптують матеріали для студентів. Що, в свою чергу, спрощує й завдання 

викладача. Наприклад, додаток Newsmart використовує щоденний контент з 

«Уолл-стрит джорнел» для викладання англійської мови і розвитку навичок 

читання та аудіювання. Все більше видавництв поєднуть традиційні підручники 

з ресурсами мережі, використовуючи, наприклад, контент Discovery Education, 

BBC та ін. [2]. Ще одним важливим наслідком цифровізації в освіті є збільшення 

кількості спеціалізованих навчальних ресурсів, створених для певних категорій 

студентів.  

Невід’ємною рисою сучасного життя, у тому числі й в освіті, є мобільність. 

Інтернет та мобільні технології надають доступ до величезної кількості 

мобільних додатків, дозволяючи навчатись просто «на ходу». Крім того для 

вивчення мови можна використовувати різномантіні функції мобільного 

дивайсу, наприклад знімати фото та відео, корисним інструментом є функція 

запису, тощо. Отже, мобільні присторої допомагають створити інклюзивне, 

персоніфіковане навчальне середовище, що підвищує активність та 

мотивованість студента. Нажаль, сьогодні ще не всі викладачі мають необхідні 

навички та володіють методиками використання мобільних технологій, що часто 

перетворює смартфон з можливості на заборону на аудиторних заняттях. Було б 

доцільно на державному рівні стровити необхідні умови для удосконалення 
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навичок, які необхідні викладачам для роботи в умовах сучасного інноваційного 

освітнього середовища.    

Отже, технології змінюють світ і те, як люди вивчають іноземні мови, 

витісняючи традиційні методи викладання і надаючи викладачам нагоду і 

можливість змінити підходи до викладання мови.    
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING 

Current socio-economic situation contributes to the fact that many areas of human 

activity, including education, are rapidly developing through the introduction of 

various innovations. Application of new information technologies in foreign language 

teaching implies not only use of new technical means, but also new forms and methods 

of teaching, a new approach to the educational process. Modern technologies make it 

possible to solve a number of pedagogical tasks aimed at enhancement of  learning 

activities and development of self-study skills of students. The need to use innovative 

technologies is also due to the continuous increase of the amount of information to be 

studied and learned. Internet and information technologies are aimed at creating a 

global educational space. The Internet often presents the latest developments and 

students are able to choose from them. Information technologies solve the problem of 

educational materials dissemination, as they can be accessed both in the educational 

institution and at home, at a convenient for the user time. According to educational 

standards, most of the total number of  studying hours are allocated to students' self-

work. Meanwhile, the role of personal approach and individualization of education is 

increasing. Traditional methods of work have a rather limited potential compared to 

innovative ones. Modern realities challenge higher school teachers to use new 
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advanced educational technologies, teaching methods, the potential of which is great 

and it is necessary to use it effectively. At present, priority is given to communication, 

interactivity, authenticity of communication, language learning in a cultural context, 

autonomy and humanization of learning. These principles make it possible to develop 

intercultural competence as a component of communicative competence. Nowadays 

requirements to learning outcomes have contributed to emerging of new technologies 

and abandonment of outdated ones. Use of the Internet and other innovative 

technologies in the communicative approach is perfectly motivated: its purpose is to 

interest learners in learning a foreign language by accumulating and expanding their 

knowledge and experience. 

The potential of using information technologies in the field of foreign language 

teaching is huge, as they create conditions for obtaining information needed by students 

from anywhere in the world, ranging from news about youth life, articles from 

newspapers and magazines to country studies. Teaching authentic language, the 

Internet helps to develop communicative skills, as well as vocabulary and grammar, 

ensuring genuine interest and thus efficiency. Moreover, the Internet develops skills 

that are important not only for a foreign language. This is primarily related to cognitive 

processes: analysis, synthesis, abstraction, identification, correlation, comparison, 

verbal and conceptual predicting and anticipating, etc. Thus, the skills and abilities 

generated by Internet technologies go beyond foreign language competence even 

within the "language" aspect. The Internet develops social and psychological qualities 

of students: their self-confidence and their ability to work in a team; it creates an 

atmosphere favorable for learning, acting as a means of interactive approach. 

Taking into account the undoubted benefits and high efficiency of innovative 

technologies in the process of teaching foreign languages, development of innovative 

methods of teaching foreign languages at the university should receive further study 

and become a priority in modern linguistic and methodological sciences. 
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩИЙ ШКОЛІ 

Всесвітня глобалізація та технічний прогрес диктують нам нові умови 

викладання. Якщо раніше викладач і підручник були єдиним джерелом знань і 

єдиним способом їх отримання, то зараз студент може отримати необхідну 

інформацію самостійно з багатьох ресурсів поза аудиторією. Таким чином, перед 

викладачем виникає задача не тільки урізноманітнити  та зробити цікавими і 

сучасними свої заняття, але й навчити студентів самим використовувати і 

вибирати потрібне  серед чисельних джерел інформації. 
У час Інтернет – технологій багато аспектів нашого життя переноситься в 

мережу, прискорюючи тим самим темпи розвитку інформаційного суспільства і 

долаючи географічні бар’єри. Не стає виключенням і освіта. Зараз вже не 

обов’язково знаходитись поруч із викладачем. Інтернет дає змогу розширити 

можливості заочної форми навчання, зробити його повноцінним і 

всеохоплюючим. До основних складових інформаційного забезпечення 

належать різноманітні види інформації, технології та засоби їх отримання, 

оброблення, аналізу, збереження і передачі, а також спеціалізовані організаційні 

структури, які виконують ці завдання. 
Для забезпечення освітнього процесу треба вміти орієнтуватися в тих 

відкритих інформаційних ресурсах, які вже існують, розвивати їх, створювати 

нові, та забезпечувати зручний доступ до них всім учасникам. 
Останнім часом активно розробляється концепція електронного навчання ( e-

learning), що передбачає розробку різних технологій, змішаного навчання 

(blended learning ) у тому числі. Змішане навчання – це система освіти, яка 

поєднує в собі найбільш ефективні аспекти та переваги викладання в аудиторії  і 
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складається  з рівних частин, які функціонують у постійному взаємозв’язку, 

утворюючи одне ціле. Змішане навчання має такі переваги: збільшення 

можливостей доступу до освітніх матеріалів; гнучкість і адаптація навчальних 

планів до потреб  студентів; скорочення тривалості навчальної програми за 

рахунок переведення частини матеріалу у формат електронного курсу; 

раціональне використання часу на аудиторних заняттях за умови, що учасники 

взаємодіють та спільно  працюють у мережі. 

Структура курсу за технологією змішаного навчання має вигляд трьох циклів: 

«До – під час – після». Перший цикл навчання проводиться у дистанційній формі. 

Слухачі вивчають теоретичний матеріал, формують базові знання з дисципліни, 

виконують певні завдання. 

Другий цикл навчання здійснюється під час очної сесії – лекції, семінари, 

консультації, під час яких викладач пояснює тему, проводить дискусії та 

обговорення. Якщо студенти добре самостійно підготувались в циклі «до», то 

робота «під час» стає цікавішою, з’являється більше часу для дискусій або 

виконання проектів. По закінченню занять проводиться атестація отриманих 

знань. 

У циклі занять «після» відбувається закріплення нового матеріалу в ході 

самостійного навчання – виконання проекту, домашніх завдань. Студенти 

застосовують усі отримані знання на практиці через інтерактивні компоненти 

курсу, спілкуються між собою через засоби віртуальних комунікацій. Викладач 

відповідає на запитання та коментує виконані завдання. 

Успішність  студентів цілком залежить від забезпеченості навчальним 

матеріалом, доступу до бази даних періодичних наукових видань, наявності 

офіційної веб-сторінки навчальних дисциплін з розміщеними навчально-

методичними матеріалами, забезпеченості програмним матеріалам, необхідним 

для управління навчальним процесом, автоматизованого контролю знань. 

Таким чином, у змішаному навчанні наявні як очні, так і дистанційні 

технології, що дає можливість одночасно отримати переваги обох форм 

навчання. Під час реалізації змішаного навчання комплекс організаційних форм 

поєднує групові та індивідуальні , реальні та віртуальні форми. 
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Змішаний характер навчання містить комбінацію різноманітних форм і 

систем навчання: 

        1) аудиторне навчання в присутності викладача, що передбачає 

безпосередній контакт студентів та викладачів ( семінари, лекції, рольові ігри, 

інструктаж, конференції і т. ін.); 

        2) інтерактивне навчання – це навчання в мережі ( e-learning), яке 

здійснюється за допомогою електронного навчального курсу, дискусійних 

форумів, чатів, блогів; 

        3) навчання з підтримкою різних засобів – розроблених нових освітніх 

матеріалів  ( web-сайтів, web-лекцій, web-книг, відеоматеріалів і т. ін.). 

Практична реалізація моделей змішаного навчання як інструменту 

модернізації сучасної освіти передбачає створення методик, що базується на 

інтеграції традиційних підходів до організації навчального процесу, у ході якого 

здійснюються безпосередньо передача знань і технологій дистанційного 

навчання.  

Отже, змішане навчання (blended learning) дозволяє використовувати 

накопичений позитивний досвід здійснення класичного навчання, доповнюючи 

його сучасними технологічними інноваціями. Це відкриває широкі можливості 

для здійснення самостійної роботи студентів під керівництвом викладача, сприяє 

розвитку самостійної творчої діяльності , стимулює отримання додаткових знань 

та їх закріплення, що дає можливість готувати конкурентоспроможних фахівців 

на рівні державних та міжнародних стандартів.  
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ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ МИТТЄВОЇ 

ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Теперішнє суспільство неможливо уявити без різноманітних електронних 

пристроїв, таких як мобільні телефони (смартфони), планшети, нетбуки, 

електронні книги тощо. З кожним днем все більше збільшується використання 

мобільного Інтернету і кількість користувачів мобільних пристроїв. Такі 

тенденції є цілком природними, оскільки у сучасному світі усі прагнуть 

зручності, швидкого доступу до інформації і мобільності у всіх сферах життя. 

Мобільні технології поступово займають свої позиції і в сфері освіти також, що 

знайшло відображення у появі спеціального терміну – мобільне навчання. 

Серед переваг мобільного навчання, що виділені співробітниками ЮНЕСКО 

[5], стосовно вивчення іноземної мови у закладах вищої освіти можна 

виокремити наступні: персоналізація навчання, миттєвий зворотній зв'язок і 

швидше оцінювання результатів навчання, навчання в будь-який час і в будь-

якому місці, підтримка ситуаційного навчання, забезпечення зв'язку між 

формальним і неформальним навчанням, допомога студентам з обмеженими 

можливостями.  

У мобільному навчанні застосовуються мобільні технології, які передбачають 

використання мобільних пристроїв, насамперед смартфонів. Вартий уваги той 

факт, що функціонал сучасних мобільних телефонів дійсно вражає широтою: 

плеєр для відтворення аудіо і відеоінформації, фотоапарат, сканер, мобільний 

браузер для виходу в Інтернет, комунікатор, органайзер, диктофон тощо. Не 

можна також забувати про безліч спеціалізованих мобільних додатків, які 

постійно розробляються і вдосконалюються. Суттєвим фактором вважається і те, 

що для освітніх організацій впровадження мобільних технологій у процес 

навчання є практично безкоштовним, оскільки власниками інструментів 

мобільного навчання є самі студенти. 

Мобільними технологіями для миттєвої передачі даних – так званими 

месенджерами – користується велика кількість власників смартфонів, у тому 
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числі викладачі і студенти. Найпопулярнішими месенджерами в Україні є Viber, 

Telegram, WhatsApp. Використання таких мобільних технологій може стати у 

нагоді в освітньому процесі вищого навчального закладу і стосовно навчання 

іноземних мов зокрема, і вже привертає увагу сучасних науковців [1; 2; 3]. Отже, 

розглянемо можливості і способи використання месенджерів у процесі вивчення 

іноземної мови. 

По-перше, месенджер можна використовувати в організації освітнього 

процесу. Так, ці мобільні додатки дозволяють створити групу абонентів 

(студентів і викладача) та «бесіду», в якій можна викладати інформацію, що буде 

доступна усім учасникам групи майже миттєво. Наприклад, староста веде цю 

групу і викладає домашнє завдання. Викладач також може писати повідомлення 

щодо зміни аудиторії, часу проведення консультації тощо. 

По-друге, такою групою зручно послуговуватись для самостійної і 

позааудиторної роботи студентів. Викладач може у будь-який час ознайомити 

студентів із запрошеннями до участі у різноманітних заходах (олімпіади, 

конкурси, конференції, екскурсії тощо), умовах участі, викладати інформаційні 

листи, писати пояснення. Також викладач має змогу інформувати всіх студентів-

учасників групи щодо самостійної роботи -  писати завдання або викладати файл 

чи фото із завданням, переліком необхідної лексики, інфографіку за темою, 

вставити посилання на необхідну інформацію в інтернеті тощо. Також у групі 

можна проводити опитування і писати коментарі й повідомлення.  

Ще одним із шляхів використання месенджерів є можливість їх використання 

безпосередньо на занятті. Наприклад, можна викласти фото або файл із 

завданням невеликого обсягу, забезпечуючи усіх студентів яскравим, 

кольоровим матеріалом, який не потрібно роздруковувати у достатній кількості. 

Також можна надіслати у групу аудіо чи відео фрагмент, а за допомогою 

навушників студенти можуть його послухати чи подивитись, що є 

альтернативою лінгафонним кабінетам. Або можна поділитись посиланням на 

додатковий матеріал (новини, додаткові завдання за темою заняття, онлайн-тест, 

сторінку викладача у Quizlet, презентацію тощо), що потрібен викладачеві на 

занятті. 
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Отже, використання мобільних технологій для миттєвої передачі даних у 

процесі вивчення іноземної мови у сучасних ЗВО надає широкі можливості для 

обміну актуальною інформацією у режимі реального часу, що дозволяє 

пришвидшити і покращити комунікацію викладача і студентів.  
Література 

1. Білоус В. (2018). Мобільні навчальні додатки в сучасній освіті. Освітологічний 

дискурс. № 1-2 (20-21). С. 353-362. 

2. Гатулин Р.Р., & Колупаева Д.А. (2017). Использование мессенджера Telegram для 

реализации технологии электронного обучения в вузе. Санкт-Петербургский 

образовательный вестник, (11-12 (15-16)), 31-33. 

3. Еремин Ю. В., Крылова Е. А. (2014.). Использование мобильных технологий в 

самостоятельной работе студентов по иностранному языку в неязыковом вузе. 

Известия Российского государственного педагогического университета имени 

А. И. Герцена. № 167. С. 158-166. 

4. Капранчикова К. В. Дидактические свойства и методические функции мобильных 

технологий в обучении иностранному языку. Язык и культура. 2014. № 1 (129). С. 84–94.  

5. Рекомендации ЮНЕСКО по политике в области мобильного обучения UNESCO. URL: 

http://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214738.pdf  

 

T.M. Starostenko 

H.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University 

VICTIMS OF ARMED CONFLICTS: TEACHING ENGLISH TO 

MIGRANTS AND REFUGEES  

Contemporary so-called globalized world is distorted by a range of conflicts, often 

of military nature. The conflicts in question cause forced migration, supply floods of 

refugees, which shapes particular type of communication both in social and 

international spheres. The process results in a number of uprooted children, who find 

themselves in a kind of ‘alien’ environment. Thus, they feel threatened, unsafe, fearful 

or anxious and unconsciously try to protect themselves. Language barrier together with 

psychological vulnerability boost unconscious defense mechanisms, triggered by 

stress. Complex trauma affects the physical, emotional and social development of 

children and adolescents. In order to minimize harm, teachers and school leaders need 
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to identify invisible learning difficulties to respond appropriately using trauma-

informed practices and policies. 

Marie Delaney, an educational psychotherapist, explains how an understanding of 

the development of the three main parts of the brain can help us to understand what is 

happening in the classroom for some learners who have lived in traumatic 

environments. The impact of trauma on human brain triggers the activity in its oldest 

part – the brain stem, or so-called ‘reptilian brain’, every time when a leaner feels under 

attack [1]. This basically goes back to cave men and women walking around in 

prehistoric times. In case of meeting a dinosaur, they had to suddenly think: “Is it bigger 

than me? Should I run away? Can I fight it? Should I hide?” – which are all very 

primitive brain responses for real attack and real danger. The brain of the children in 

the classes, who have lived in very real dangerous situations, very quickly, goes into 

this primitive brain stem. And very quickly, responds in what we call a fight, flight, 

flock, or freeze mode: 

BEHAVIORAL PATTERN  RESPONSE  

Fight I feel in danger so I fight back with 

aggression  

Flock  I feel in danger so I find another group of 

people who seem the same as me and join 

them, spending most of my time with 

them and we usually turn against another 

group of people not like us 

Freeze  I feel so frightened that I cannot move or 

speak or do anything 

Flight  I feel in danger and run away 

The reason this is important for teachers to know is that it leads to something called 

hypervigilance. Hypervigilance means when ‘I don't feel the environment is safe, I'm 

always scanning it. I can't settle to learn. I'm looking here. I'm looking there. I am 

always thinking, where is the danger? So I can't focus on my work. I can't pay attention 

to one thing’. And teachers might identify behaviours in class related to fight or flight. 

For example, ‘I can't do my Maths. I suddenly feel really bad. My brain feels under 
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attack. I tear it up. I run away. I shout at the teacher. I withdraw. I refuse to answer’. 

All these behaviours are a sign that a child has reverted to feeling very in danger and 

under attack. And their old part of their brain is coming into play. And teachers need 

to understand that if they're going to deal with it. 

Taking into account the needs of refugee learners in the class, the teaching 

methodology should do three things: 

1. Make sure classrooms are safe spaces for refugee students (even if the wider 

community is not). Find out from your students, for example, what topics they are 

comfortable talking about. 

2. Promote mixing/social interaction in class, as some learners might be isolated 

outside it. Encourage group work, for instance – and across language groups, if 

relevant. 

3. Develop an inclusive pedagogy, where everyone is valued and helped to access 

the education on offer. This is particularly important when national students and 

refugee students are in the same classroom. Allow informal translation of instructions 

into mother tongue, for example, to make sure everyone understands what is going on 

[3]. 

However, problematic teacher’s language, which should be avoided here, includes:  

1. Don’t turn around when I am talking! 

2. Stop being so lazy and get on with your work! 

3. Why are you always the one who is last? 

4. Before you open your books look at the board. 

Thus, migrants and refugees who come from sensitive geographical areas, seek 

free-violence and persecution environment in the classroom. Having different 

experience of education, being psychologically vulnerable, such learners require 

special teaching strategies, experienced educators, able to deal with the challenges of 

trauma effects and to build inclusive classrooms in order to develop learners’ 

confidence. Teaching migrant and refugee learners both in countries affected by 

conflict and in host countries presupposes taking into account the languages they know 

and their cultures, as well as understanding of unconscious defense mechanisms.  
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DEDUCERE vs  INDUCERE 

Глобальні інтеграційні процеси, що зачіпають усі сфери людської діяльності, 

ставлять перед теорією і методикою навчання нові відповідальні завдання. На 

рівні немовного вузу таким завданням є підготовка фахівця, що володіє 

іноземною мовою як засобом комунікації для вирішення проблем професійного 

і соціального характеру, а також успішного міжнародного співробітництва. 

У пошуку найкращої методики навчання мовам, хотілося б зупинитися на 

розгляді і використанні дедуктивного та індуктивного методів. 

Отже, дедукція є найпоширенішим способом навчання граматиці будь-якої 

мови. Deducere з латині означає «виводити з». Сутність дедуктивного методу 

навчання полягає у тому, що студентові пояснюють правило, ілюструють його 

прикладами, а потім на основі даного правила пропонують будувати речення. Це 

самий простий і швидкий для викладачів і укладачів підручників спосіб 

донесення структури побудування мовних конструкцій до учня. 

Проблема дедуктивного методу при навчанні мові полягає у тому, що не 

будучи підкріпленим необхідним обсягом практики, відбувається  відрив від 

живої мови, бере гору так звана абстрактна «логіка предмета», за якою 

втрачається справжнє життя. 

Тому переважна більшість студентів, які «успішно склали предмет», з 

легкістю пригадають правило, але у них виникають проблеми з його 
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застосуванням на практиці. Також завдяки перевазі дедуктивного методу в 

навчанні мовам, у підручниках і тестах часто трапляються досить дивні вирази, 

написані виключно заради демонстрації того чи іншого граматичного правила, 

однак справа полягає в тому, що носій мови ніколи в житті так не скаже. 

На противагу дедукції індукція (inducere – «вводити в») – це аналітичний 

метод (в той час як дедукція – синтетичний), при застосуванні якого студенту 

доводиться спостерігати, аналізувати якісь форми в мові, а потім на основі 

аналізу і спостереження виводити за допомогою викладача правила. 

Яскравим історичним прикладом використання методу індукції  є Сократ, 

котрий  ніколи не надавав прямі відповіді  на питання учнів. Замість того він 

ставив  питання, які направляли увагу учня на істотні сторони явища, про яке той 

питав. І за допомогою навідних запитань підводив учня до того, що той сам 

знаходив відповідь на своє питання. 

Ще один видатний педагог-гуманіст Йоганн Песталоцці наполягав на тому, 

що учневі не потрібно говорити того, про що він може дізнатися сам. 

Дослідження психологів переконливо довели, що матеріал, введений при 

активній участі учнів, засвоюється ними в десять разів краще, ніж при пасивній 

участі, коли уся інформація надається викладачем, а слухачу доводиться лише 

прийняти її до відома. Активна участь студента полягає у можливості 

самостійного пошуку інформації, узагальненні і підведенні підсумків. 

На жаль, багато студентів не привчені або вже відвикли від активного 

способу отримання знань і хочуть отримувати інформацію швидше і 

конкретніше, як у інтернет-пошуковику. Звичайно, інформацію онлайн отримати 

набагато простіше, та й можливість простого доступу до інформаційних ресурсів 

відповідає сучасному ритму життя. Але у процесі вивчення мов цей підхід не 

завжди виявляється правильним. Отримані таким шляхом знання виявляються 

поверхневими, не стійкими, придатними в основному для стандартних ситуацій.  

В ідеалі, методи індукції і дедукції, аналіз і синтез, повинні постійно 

використовуватися невід’ємно один від одного, оскільки наш мозок 

влаштований так, що включає обидва процеси мислення. Було б невірно 

говорити про те, що один з цих процесів краще, а інший – гірше.  
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Отже, спочатку включається індукція – не в режимі навідних запитань, а у 

вигляді мовних форм і моделей, які ви засвоюєте. Привчаючись до звучання і 

вимови живої мови у паралелі з українською мовою, знаходячи подібності та 

відмінності, ви неминуче починаєте бачити закономірності і розміркувати над 

деякими мовними питаннями. І тут варто починати користуватися граматичним 

коментарем, який містить відповіді в звичному нам всім дедуктивному ракурсі. 

Саме тому рекомендовано використовувати граматичний коментар програми не 

в самому початку навчання, а після 1-ї частини курсу, коли вже з'явиться певний 

обсяг мовних моделей, і питання щодо їх застосування прийдуть самі собою. 

У міру просування в навчанні, індуктивні і дедуктивні процеси мислення 

чергуються абсолютно природним чином. Так, зіставляючи і розмірковуючи, 

переймаючись питаннями і знаходячи на них відповіді, розвивається відчуття 

мови, завдяки якому можна позбутися від настільки обтяжливого перекладу з 

української на іноземну і навпаки. 

Як і будь-яке інше почуття, відчуття мови – штука  тонка, його легко забити 

логікою, роздрібнити на елементи в надії, що з них потім збереться ціле. Але 

логіка і не є єдиним універсальним способом пізнання. Окремі елементи 

ризикують перетворитися на уламки, з яких ніяк не захоче вибудовуватися ціле. 

Тому існує  багато людей, що відмінно знають правила і вивчили величезний 

обсяг слів, але не вміють все це застосовувати в реальному житті. 

Незалежно від методу вивчення іноземних мов, треба намагатися надати 

студентам можливість більше шукати і думати самостійно. Нехай тим самим 

вони витратять трохи більше часу в порівнянні зі звичайним способом навчання, 

суть якого полягає в тому, що вони  моментально отримуються готові відповіді 

на всі питання, але в кінцевому рахунку цей час окупиться: вони навчаться 

розуміти логіку мови, що вивчається, і почнуть відчувати її, як це несвідомо 

робить native speaker. 
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СТРАТЕГІЇ РОЗШИРЕННЯ СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ В 

ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ 

Сьогодні стало обов'язковим переосмислювати свої стратегії навчання 

відповідно до змін сьогодення. стратегії навчання потребують радикальних змін 

з точки зору ринку праці в глобалізованому світі. Словник мови схожий на цеглу 

найвищої будівлі. Уілкінс справедливо зауважує: «Без граматики дуже мало 

можна передати, але без слів неможливо передати нічого» [1]. Тому розширення 

словникового запасу знаходиться в центрі при вивченні нової мови. 

Словник є дуже важливим засобом вираження наших думок і почуттів в усній 

або письмовій формі. 

Словник необхідний для вираження значення і використання рецептивних 

(аудіювання і читання) та продуктивних (говоріння та письмо) навичок. Гарне 

навчання в даній сфері знань - ключовий аспект розвитку зацікавлених і 

успішних читачів. «Існує великий розрив між тим, що ми знаємо про викладання, 

і тим, що ми (часто, все ще) робимо» [2]. Традиційне словникове навчання для 

багатьох викладачів передбачає, що студенти шукають слова в словнику, пишуть 

визначення і використовують слова в реченнях [3]. 

Використання демонстрацій. Ментальні карти. 

Викладач повинен використовувати такі карти. Центральна або ключова ідея 

буде розміщена в центрі карти. Кожна пов'язана ідея зіставляється лінією з уже 

зіставленим варіантом, та від нової ідеї до других пов'язаних ідей. 

Метод взмозі запропонувати словники у вигляді логічної та пов'язаної 

матриці. 

Наприклад, помістивши у центрі слово «місто», можна навчити словам, які 

належать до міста, таким як вулиці, будинки, площі, інфраструктура, комунікації 

т. д. 
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Навчальні слова в контексті. 

Словниковий запас повинен викладатися в контексті [3]. Слова, що 

викладаються в ізоляції, зазвичай не зберігаються. Крім того, щоб зрозуміти 

повне значення слова або фрази, студенти повинні знати мовне середовище, в 

якій з'являється слово або фраза. Створення гарного контексту, який є цікавим, 

правдоподібним, яскравим і граматично, до речі, насиченим, є важливою 

передумовою для викладання словникового запасу, бо дає змогу, як привернути 

увагу учнів, так і природним чином сформувати цільовий словниковий запас. 

Читання слова. 

Читання слів вголос також дуже корисно. Це знайомить учня зі словом, а 

також покращує вимову учнів. Звук може  простим засобом проілюструвати 

слова. Ви можете самі відтворювати звуки або використовувати аудіозаписи, 

щоб студенти могли слухати і записувати слова, які вони чують. Ситуацію можна 

зробити легкою та цікавою, якщо викладач англійської мови обирає словниковий 

запас, оцінює його та використовує різні методи в класі. Викладачі повинні 

зосередитися на словниковому запасі, бо це найважливіший аспект будь-якої 

мови і засобів спілкування. Ми не можемо висловити свої почуття без слів.  
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MAJOR CHALLENGES OF LISTENING 

Listening in another language is quite a daunting task for science and engineering 

students. They have to deal with unfamiliar complex structures, vocabulary, sounds, 

intonation. Moreover, they may not be familiar with the environment or know a little  

about the speakers and the topic being discussed. And they are expected to listen and 

understand a text in real time in a classroom setting. So no wonder listening remains a 
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challenge for many learners, and many students are fearful of listening because they 

understand very little. 

Listening skills are hard to develop and students can do much work before listening 

to help them understand. Therefore, we suggest you to give your students   some 

activities that can be used in the pre-listening stage. 

No doubt, our key objective is to help students understand native English speakers, 

not only for the mere purpose of comprehension, but also for interacting with 

others. Without listening comprehension, there can be no conversation, no 

communication. Language learners need to actively develop their listening skills. To 

boost listening comprehension a teacher should give students special exercises. 

Whether you are using a range of audio resources or you are simply getting students 

to speak to each other, listening is a great opportunity to expose students to a variety 

of accents, as well as to have fun whilst learning. 

The idea is to vary your listening exercises, never allowing the students to get 

overly comfortable or familiar with how an exercise is going to look. 

Now listening comprehension involves a lot more than simply understanding the 

vocabulary and expressions used. Students must also be able to understand the 

speaker’s accent and grasp his or her meaning and intention. That’s why we suggest 

our students to listen with a purpose such as listening for the main idea, for detail, for 

the sequence, for some specific words, for attitude and opinion, for functional purposes. 

The most ordinary purpose is listening for the main idea. The purpose of this type 

of listening is to train students to grasp the main points or general information presented 

in the audio. Students often get stuck on a detail, a word or phrase they don’t understand 

and fail to see the bigger picture. So, this is a great exercise for this type of student. 

Next comes listening for detail. Its purpose is to train students to grasp specific 

information, details that are relevant, important or necessary. The goal is to help 

students obtain the detailed information they may need like names, dates, hours, etc. 

Listening for attitude and opinions is next. Sometimes students have to listen for 

what someone is really saying, not what they’re literally saying, but what they actually 

mean. Attitudes, opinions and feelings can all be conveyed in varying degrees from 
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strong disagreement to mild criticism. Advanced students should be able to discern 

different attitudes, as well as identify how the speaker feels. 

And naturally listening for functional language is important. Very often, we teach 

functional language, expressions students can use to accept or decline invitations, give 

suggestions, give advice, etc. The purpose is to show students how these expressions 

are used in a conversation. 

And you should listen to things that interest your students. If they don’t, it’ll be 

difficult for them to continue. It can be a challenging task, but with lots of practice, 

anyone can improve their listening comprehension skills and learn English by listening. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ 

РУССКОГО ЯЗЫКА КИТАЙСКИМ СТУДЕНТАМ  

Достижение высокого уровня владения русским языком невозможно без 

фундаментальной подготовки в высшей школе. В данное время нет ни одной 

классификации методов обучения, которая охватила бы широкий и 

разнообразный диапазон традиционных и нетрадиционных методов 
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преподавания русского языка как иностранного. Невозможно останавливаться на 

использовании тех или иных методов по отдельности. Только лишь интегрируясь, 

объединяясь и взаимодополняясь, традиционные и нетрадиционные методы 

преподавания русского языка как иностранного в высших учебных заведениях 

могут привести к ожидаемым результатам. 

Требования к занятиям по русскому языку для иностранных студентов, что 

вытекают из целей, содержания и технологий обучения этого предмета в высшем 

учебном заведении. 

1.Речевая направленность. Определение речевой деятельности как основного 

объекта обучения предусматривает формирование четырех видов этой 

деятельности: слушание, говорение, чтение и письмо на занятии русского языка 

как иностранного. Для достижения таких целей необходим, во-первых, 

практический ориентир занятия, то есть преобладание упражнений по общению 

над донесением знаний и их осмыслением. Каждое занятие должно иметь 

конкретные практические цели, направленные на формирование речевых 

навыков и умений. Во-вторых, речевая направленность занятия означает 

коммуникативный характер упражнений. Такие упражнения, как перевод, 

составление предложений по образцу, пересказывание текста и т. д. должны 

подчиняться коммуникативным целям. Коммуникативная направленность — это 

всегда речевая деятельность в новых ситуациях с определенной целью. 

Коммуникативная атмосфера должна пронизывать все занятие, начиная с 

оглашения преподавателем заданий и заканчивая итогом урока, когда 

оценивается работа студентов, при этом акцентируя внимание именно на 

достижениях студентов во владении коммуникацией. 

2.Комплексность. Эта особенность занятия обусловлена природой речи: в 

речи все виды деятельности взаимодействуют, способствуют формированию 

друг друга. Итак, все аспекты языка — фонетический, лексический и 

грамматический — изучаются во взаимодействии. Так, каждая часть языкового 

материала должна быть отработана во всех видах речевой деятельности. 

Например, осваивая структуру активного грамматического минимума, нужно 

предусмотреть упражнения в использовании и понимании этого явления во всех 
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видах речевой деятельности.  

3.Русский язык как иностранный — цель и способ обучения. Русская речь 

преподавателя исполняет две важные функции. Во-первых, она используется для 

организации преподавателем обучения и воспитания на занятии, поэтому она 

должна быть выразительной, убедительной, грамотной и экономной. Во-вторых, 

речь преподавателя русского языка в отличии от преподавателей других 

предметов — это способ обучения, то есть стимул к ее изучению. Поэтому речь 

должна быть образцовой или нормативной; аутентичной, то есть такой, если бы 

так сказал в данной ситуации носитель языка; адаптивной, то есть она должна 

соответствовать возможностям и речевому опыту китайских студентов; 

разнообразной по способу выражения мысли. 

Создание иноязычной атмосферы на занятии должно стать одним из заданий 

преподавателя. Речь преподавателя не должна занимать более 10 % времени 

урока. Остальное время отводится речи студентов. 

4.Высокая активность умственно-речевой деятельности китайских студентов. 

Эффективность занятия определяется степенью умственно-речевой активности 

студентов. Задание преподавателя состоит в том, чтобы приобщить их к активной 

внутренней умственной и внешней речевой деятельности и поддержании ее на 

протяжении занятия. 

К факторам, которые стимулируют умственно-речевую деятельность, 

принадлежат: использование смыслового и информативного материала, что 

соответствует интеллектуальному развитию студентов; постановка целей, 

которые стимулируют студентов к решению коммуникативных задач, к 

изложению собственных мыслей; использованию приемов обучения, что дают 

возможность каждому студенту принимать участие в речевой деятельности и 

максимально увеличивают их активное время на занятии (самостоятельная 

работа, работа в группах, парах и т.д). 

5.Разнообразие форм работы студентов. Потребность разнообразия форм 

работы является особенно важной для обучения устной речи, поскольку в 

отличии от аудирования и чтения, которые легко организовать, как синхронную 

деятельность, устная речь требует взаимных контактов, которые и должен 
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обеспечить преподаватель на занятии русского языка как иностранного. 

Особенный эффект при этом дает объединение индивидуальных форм работы 

с коллективными. К индивидуальным формам относят работу во фронтальном 

режиме, опрос каждого студента по отдельности и т. д. Коллективные формы 

работы охватывают коллективно-массовую тренировку в парах без смены или со 

сменой участников. 

6.Мотивационное обеспечение учебной деятельности. Мотивация, под 

которой понимают побудительные силы к изучению русского языка китайскими 

студентами, обусловлена объективным миром иностранного гражданина. Она 

определяется его собственным желанием, личностной заинтересованностью в 

изучении. 

На занятии русского языка мотивация обеспечивается рядом факторов. Во-

первых, материал, который используется на занятии, должен быть интересным. 

Во-вторых, приемы работы с учебным материалом должны привлекать 

студентов. Этому способствуют коллективные виды работы, где студент 

чувствует себя субъектом общения, ролевой игры, ставящие его в определенную 

жизненную ситуацию; проблемные задания к упражнениям, которые 

способствуют интеллектуальному развитию студента. В-третьих, студент должен 

осознавать уровень своей успешности при изучении русского языка, потому что 

это вызывает чувство удовлетворенности собой, ощущение прогресса. В-

четвертых, на мотивацию обучения позитивно влияет благоприятный 

психологический климат на занятии. Атмосфера спокойной уравновешенности, 

взаимного доверия, ощущение равноправия, партнерства в общении вызывает у 

студентов удовлетворение от учебного процесса, желание принимать в нем 

участие. 

Важной частью в преподавании русского языка китайским студентам на 

факультетах нефилологического профиля является представление основных 

понятий из терминоведения, их профессионального языка, обогащения их 

словарного запаса. 

В современном образовании продолжает развиваться культурологический 

или интеркультурный подход в обучении в рамках концепции «диалога культур», 
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с целью формирования полиязыковой грамотности студентов. А поэтому, по 

нашему мнению, в современном высшем учебном заведении не должно быть 

места таким процессам, как бездумное заучивание текстов на иностранном 

языке, что не имеют практической ценности для будущей профессиональной 

деятельности студентов. Подготовка студентов должна осуществляться с 

помощью качественного учебного материала к осознанному использованию 

русского языка в жизни и в работе.  
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Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

МОНИТОРИНГ, ОЦІНКА ТА ОБЛІК ЗНАНЬ 

Контроль знань студентів є надзвичайно важливою складовою навчального 

процесу. Види контролю розрізняють за дидактичною метою: попередній, 

поточний, тематичний та самоконтроль. Тематичний контроль відрізняється від 

інших видів контролю тим, що, крім функції управління, він виконує і 

коригуючу. Змістом навчального контролю є всебічне узагальнення навчальної 

діяльності студентів, у процесі якої засвоюється навчальний матеріал: 

набуваються нові знання, загальноосвітні та предметні навички, розвиваються 

творчі здібності, виробляються оцінювальні судження. 

На різних етапах навчання зміст контролю визначається дидактичними 

завданнями, специфікою навчального предмета та рівнем підготовки студентів.  

Попередній контроль варто запроваджувати перед вивченням нового курсу 

або нового розділу з метою визначення рівня знань навчального матеріалу. 

Попереднє тестування, як правило, поєднується з так званим компенсаційним  

навчанням, спрямованим на усунення прогалин у знаннях та вміннях студентів. 

Поточний контроль здійснюється протягом усього вивчення кожної теми. 

При цьому студент вчиться засвоювати лише певні елементи навчальної 
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програми. Основними функціями поточного тестування є навчання та 

мотивування до отримання нових знань. 

Зважаючи на те, що повне засвоєння знань та вмінь не може бути забезпечено 

лише на одному занятті, проведення поточного контролю навчальної діяльності 

на кожному з них вважається додатковим, хоча він може здійснюватися на 

вимогу викладача чи з урахуванням особливостей навчальної дисципліни. 

З-поміж обов’язкових видів контролю виокремлюють тематичний та 

підсумковий. 

Після вивчення теми чи певного навчального розділу програми проводять 

тематичний контроль. Мета такого контролю — діагностики якості засвоєння 

навчального матеріалу за окремою темою та визначення відповідність рівня 

засвоєння знань  програмним вимогам. 

Підсумковий контроль традиційно відбувається наприкінці кожного 

семестру та навчального року. Його метою є діагностувати інтегрований 

результат навчальної діяльності відповідно до поставлених протягом семестру 

чи року завдань. 

До методів контролю належать засоби, за допомогою яких визначається 

ефективність навчально-пізнавальної діяльності студентів та викладацької 

діяльності педагога. 

У сучасній дидактиці вирізняють такі методи контролю: 

регулярне спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю студенів на 

заняттях, що дозволяє викладачеві скласти уявлення про сприйняття та 

осмислення навчального матеріалу, виявлення самостійності для вирішення 

навчальних завдань, винахідливості та творчості під час заняття тощо; 

усний контроль (до нього входять індивідуальне та фронтальне опитування, 

усні іспити тощо) — відповіді студентів на запитання щодо змісту вивченого 

матеріалу та оцінка повноти, логічності та обґрунтованості відповідей студентів; 

письмовий контроль знань і вмінь — впроваджується шляхом написання 

студентами письмових робіт (наприклад, диктантів, перекладів, творів, 

письмових відповідей на запитання, рефератів, письмового вирішення різних 
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завдань і вправ) дозволяє оцінити вміння послідовно та логічно подати  матеріал 

на письмі, висловлювати свої думки в письмовій формі. 

У світовій практиці проблема співвідношення усних і письмових форм 

контролю здебільшого вирішується на користь останніх. Засоби усного 

контролю, вважається, не єдостатньо об'єктивними, хоча й допомагають 

розвитку вміння швидко реагувати на запитання викладача та розвивають усне 

мовлення. Письмовий тест або викоання завдання на письмі має вищий ступінь 

об’єктивності, сприяє розвитку логічного мислення та цілеспрямованості. Як 

наслідок, студент докладніше опрацьовує контрольне запитання, продумує 

варіанти вирішення проблеми та побудови відповіді на письмі. Письмовий 

контроль тяжіє до точності, лаконічності та логічності викладу думок. 

Існує такий вид контрол, як графічна перевірка знань. Студенти 

репрезентують вивчений матеріал у вигляді таблиць, діаграм, графіків, схем. 

Такий вид контролю дозволяє виявити та розвивати вміння узагальнювати, 

систематизувати, класифікувати вивчений матеріал. 

Тестовий контроль, який набув значної популярності в останні роки, 

здійснюється за допомогою набору стандартизованих завдань, які дозволяють 

протягом порівняно короткого проміжку часу перевірити рівень навчальних 

досягнень студентів, виміряти обсяг і рівень конкретних знань, умінь і навичок. 

Актуальним є підвищення об’єктивності тестів, створення безперервної 

системи тестової діагностики, удосконалення засобів представлення та обробки 

тестів, накопичення та ефективне використання отриманої діагностичної 

інформації. 

Специфіка організації контролю за навчальною діяльністю дозволяє 

виокремити такі форми контролю: фронтальний, груповий, індивідуальний, 

комбінований, самоконтроль, взаємоконтроль. 

Принципами організації контролю та діагностики навчальної діяльності є: 

1. об'єктивність. Слід утримуватися від суб'єктивних та помилкових 

оціночних суджень та висновків. Цей принцип забезпечується науково 

обґрунтованим змістом тестів (завдань) та передбачає однакове й доброзичливе 
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ставлення вчителя до всіх студентів; критерії оцінки знань та вмінь мають бути 

точними та адекватними.  

2. систематичність. Передбачає регулярний діагностичний контроль на всіх 

етапах навчального процесу та використання різноманітних форм, методів та 

засобів контролю, перевірки та оцінки знань. 

3. гласність. Критерії тестування, отримані оцінки, результати тестів 

оголошуються та обговорюються у групах студентів та у відповідних 

предметних комісіях.  

Дотримання вищезазначених засад та принципів контролю й вимірювання 

знань студентів забезпечить надійність діагностики отриманих знань у процесі 

навчання. 

 

О.С. Частник 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ТА 

ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ 

За останні роки значно зросла мобільність вчених у зв’язку із серйозними 

змінами в науково-дослідних системах. Одне з найактуальніших питань у всьому 

світі – взаємне визнання наукових ступенів та міжнародна співпраця в галузі 

управління якістю. Основна увага приділяється професійній мобільності. Серед 

основних завдань Болонської реформи європейське академічне суспільство 

виділяє розвиток академічної мобільності студентів та професорів. Метою 

розвитку програм академічної мобільності є підвищення якості освіти, 

покращення взаєморозуміння між різними народами та культурами, освіта 

нового покоління, готового жити та працювати в міжнародному інформаційному 

суспільстві. 

Основним фактором міжнародної співпраці в більшості передових закладів 

вищої освіти є розвиток академічної мобільності. Виділяють переважно два типи 

академічної мобільності: внутрішню та міжнародну (навчання та стажування в 

міжнародних університетах та інших навчальних закладах). Рівень розвитку 
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академічної мобільності у ЗВО та загалом у національній освітянській системі є 

одним із головних чинників, що показують якість освіти у певному університеті. 

Розвиток академічної мобільності студентів, викладачів та 

адміністративних працівників став особливо важливим після прийняття 

принципів Болонського процесу з метою інтеграції в європейське та міжнародне 

освітнє середовище. Академічна мобільність, як можливість для студентів, 

аспірантів та молодих науковців продовжувати освіту та здобувати академічний 

досвід за кордоном за допомогою участі у короткостроковій навчально-

дослідницькій програмі, є одним із пріоритетних напрямків міжнародної 

діяльності всіх закордонних та, протягом останніх років, українських ЗВО. 

Останні політичні ініціативи в США та Європі дозволяють очікувати 

серйозних зрушень у галузі академічної мобільності, особливо щодо мобільності 

студентів. В Європі впровадження системи багаторівневих навчальних програм 

та ступенів відповідно до бакалаврської та магістерської моделі призвело до 

занепокоєння, що мобільність може зменшитися, оскільки нові навчальні 

програми коротші, структуровані більш жорстким способом, і – принаймні на 

рівні бакалавра – часто мають дуже щільні навчальні програми. Хоча нові 

навчальні програми самі по собі не перешкоджають мобільності, потрібно 

докласти більших зусиль у супутніх заходах, тобто наданні інформації та 

консультаціях, інтеграції навчання за кордоном у національну навчальну 

програму, укладанні угод про навчання за кордоном, офіційне визнання 

контактів між домашньою та приймаючою установою. Зараз спостерігається 

тенденція до більшої ступені мобільності, тобто виїзд за кордон за цілою 

навчальною програмою (в основному, з метою отримання ступеня магістра), а не 

просто заради проведення тимчасового періоду за кордоном. Щоб істотно 

збільшити кількість випускників європейської вищої освіти, які мали б досвід 

зарубіжної культури викладання та навчання, необхідно розвивати 

альтернативні засоби мобільності студентів; більшої уваги особливо заслуговує 

інтернаціоналізація навчання в рідному університеті. 

У глобальному масштабі на дискусії щодо майбутнього академічної 

мобільності все більше впливають питання транснаціональної освіти. 
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Університети країн із добре розвиненою системою вищої освіти експортують 

свої навчальні програми в країни, де місцевий заклад не може задовольнити 

національний попит на навчальні місця. Таким чином, студентам у цих країнах 

не обов’язково більше їздити за кордон, щоб отримати іноземну освіту. 

Очікується, що поширення транснаціональної освіти доповнить, а не зменшить 

участь у транснаціональній мобільності студентів. Однак це призводить до нової 

потреби у мобільності викладачів. 

Таким чином, міжнародна конкуренція все більше доповнює міжкультурне 

навчання та співпрацю та підтримує академічну мобільність. В умовах 

глобалізації національна політика у галузі вищої освіти дедалі більше 

підкреслює актуальність отримання додаткового інституційного доходу завдяки 

прийому іноземних студентів та отримання конкурентних переваг за рахунок 

залучення та збереження найкращих талантів з-за кордону. У більшості 

європейських країн університети прагнуть розробляти програми викладання 

англійською мовою, особливо на рівні магістра та докторантури для залучення 

студентів з-за кордону. Завдяки своїй відкритості та, у деяких країнах, порівняно 

невеликій платі за навчання, Європа як навчальний напрям стає все більшим 

конкурентом США. Також, необхідність розвитку академічної мобільності 

визначається інноваційним характером сучасної галузі, суттєвим попитом на 

диверсифікацію розвитку ринку освітніх послуг. 

 

І. М. Шкоріна 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНО-МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ В 

УМОВАХ ПОБУТУВАННЯ СУРЖИКУ 

Однією з найбільш фундаментальних проблем людиноцентричних наукових 

досліджень на сучасному етапі є проблема, пов’язана з формуванням і 

функціонуванням картин світу. Картина світу, притаманна як кожній окремій 

особистості, так і суспільству в цілому, є однією з умов цілісного сприйняття 

світу. Особливий інтерес дослідників викликають питання щодо національно-

мовної картини світу, національної мовної особистості, національної мовної 
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свідомості тощо. 

Останнім часом з’явилася досить велика кількість публікацій, присвячених 

розробці різнопланових теоретичних і практичних питань щодо картин світу, які 

розглядаються дослідниками переважно у філософському, лінгвістичному, 

культурологічному аспектах. На відміну від них, як показав аналіз наукової 

літератури, зв'язок національно-мовної картини світу з феноменом змішування 

мов, суржиковими явищами, двомовністю та полімовністю, зокрема ранньою, 

вплив на національно-мовну картину світу вивчення іноземних мов залежно від 

ситуації та мовного оточення, науковцями розроблявся мало та потребує 

подальших досліджень, що й визначає актуальність нашої роботи. 

Хоча деякі дослідники, починаючи з ХІХ ст. і до останніх років, торкалися 

певних проблем, пов’язаних із цим напрямом діяльності, досі немає їх цілісного 

осмислення. З огляду на це, маємо за мету дослідження національно-мовної 

картини світу у контексті змішування мов та суржикових явищ, акцентуючи 

увагу на активні процеси взаємопроникнення мов та двомовності. 

Більшість сучасних науковців погоджується з цими думками, деталізуючи і 

доповнюючи їх: «Національна мова – це якраз те «скло», через яке етнос бачить 

єдиний інваріант буття і яке визначає конкретні риси національно-специфічної 

проекції цього інваріанту буття» (переклад мій – І. Ш.) [3, с. 172], «мова моделює 

специфічні риси національного світосприйняття і національного складу 

мислення на всіх своїх рівнях» [1], «Існує така кількість мовних картин світу, 

скільки існує мов, кожна з яких відображає унікальний результат багатовікової 

роботи етнічної свідомості над осмисленням буття людини» [2] тощо. Ми 

принципово погоджуємося з положенням, що кожна національна мова творить 

свою специфічну картину світу, але, на нашу думку, воно вимагає деяких 

важливих уточнень. 

У цьому контексті відразу виникає питання щодо піджинів та змішаних мов 

(список таких мов подано у відповідній статті Вікіпедії), до яких дослідники 

відносять зокрема і російсько-український суржик, і білоруську трасянку тощо. 

Змішування мов як явище негативно оцінюється сучасною лінгвістикою, що 

цілком справедливо. Однак при цьому феномен змішування мов відносно 
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розповсюджений у світі, суржик, характерний для східноукраїнських регіонів, 

зовсім не унікальне явище. Очевидно, що у регіонах, де існує ситуація 

двомовності, завжди має місце взаємовплив мов, який у свою чергу може 

призводити до їх змішування. 

Власне, говорити про суржик як про цілісне явище в принципі неправильно – 

у східній частині України, по суті, існує не один, а два суржики, які утворилися 

в результаті змішування російської та української мов відповідно на українській 

та російській основі, адже російська мова, розповсюджена у східній частині 

України, також є суржиковою, вона містить дуже багато україномовних 

елементів. Як правило, самі носії такої мови не звертають на це уваги, але для 

стороннього ока це відразу стає помітним. Навіть від деяких студентів-іноземців, 

які досконало оволоділи російською мовою до того, як приїхали навчатися до 

східноукраїнських вишів, іноді можна почути нарікання, що навчання тут псує 

їхню російську мову. 

У цьому контексті виникає питання щодо того, якою є національно-мовна 

картина світу людини, яка постійно користується змішаною мовою. Деякі 

дослідники вважають, що «Очевидно, можна говорити про “суржикову” картину 

світу суржикомовного індивіда, певну структуровану модель внутрішнього 

духовного “я”» [4]. Із цим важко погодитися. Змішана мова не є повноцінною 

національною мовою, отже, вона не може й творити власну унікальну 

національно-мовну картину світу, а лише складати досить своєрідну картину 

світу із фрагментів картин світу, притаманних тим мовам, які у ній змішалися. 

Така «мозаїчна» картина світу могла б із часом набути рис національно-

мовної, але це стало б можливим лише за умови існування певної людської 

спільноти, для членів якої змішана суржикова мова є єдиною мовою спілкування 

і сприймається як рідна; по суті, це означало б утворення на змішаній основі 

нової нації. В історичному дискурсі такі процеси відбувалися із деякими 

піджинами, але ніколи – зі змішаними мовами. Очевидно, це пов’язано з тим, що, 

як правило, переважна більшість носіїв змішаної, суржикової мови володіють 

тією чи іншою мірою не лише самою змішаною мовою, але й обома мовами, на 

основі яких вона утворилася, і залежно від комунікативної ситуації або 
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предметної сфери легко переходять із однієї мови на іншу або на змішану, яка у 

свідомості самих мовців має статус побутової мови, просторіччя, але не 

національної мови. 

Зважаючи на це, можемо зробити висновок, що мовна картина світу такої 

особистості за своїми основними характеристиками є білінгвальною (або 

полілінгвальною), але не специфічно суржиковою. 
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О.В. Шум 

Національна академія прокуратури України 

THINK PAIR SHARE ТА PAIR INTERVIEWS ЯК ІННОВАЦІЙНІ 

СПОСОБИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

На сучасному етапі розвитку педагогіки як науки під виливом процесів 

глобалізації дослідники приділяють значну увагу вивченню новітніх 

інноваційних технологій у навчальному процесі. Зі зміною пріоритетів у системі 

«студент – викладач» та зменшенням кількості мотиваційних засобів навчання 

постає необхідність пошуку нових ефективних способів освіти та самоосвіти. 

Ігрові методи навчання, зокрема під час іншомовної підготовки, посідають 

перше місце за ефективністю як для дітей, так і для дорослих категорій слухачів. 
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Коли йдеться про ігрові методи, не в останню чергу маємо на увазі 

інтерактивне навчання, яке передбачає отримання та засвоєння нових знань у 

режимі діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників навчального 

процесу з метою пошуку взаєморозуміння, пошук розв’язань навчальних 

завдань, розвитку особистісних якостей слухачів [2, с. 357; 4]. 

Так, С. Якименко слушно зауважує, що навчальний матеріал легше 

засвоюється й найдовше зберігається у пам’яті в тому випадку, коли слухач не 

пасивно сприймає нову інформацію, а активно діє під час вивчення матеріалу. 

Якісна іншомовна підготовка неможлива без використання сучасних 

інноваційних освітніх технологій. Ці технології допомагають реалізувати 

особовоорієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію та 

диференціацію навчання з урахуванням здібностей слухачів, їхнього рівня знань 

і комунікативних навичок [5]. 

Серед ігрових методик навчання найефективнішими вважаються форми 

парної та групової роботи, які максимально швидко та ефективно дозволяють 

сформувати та розвинути комунікативні навички мовця. На нашу думку, на 

заняттях з іноземних мов для студентів усіх спеціальностей доречно 

використовувати think pair share (обмін думками між слухачами) та pair 

interviews (парні інтерв’ю). Притримуємось думки, що такі методи підходять для 

розгляду будь-якої лексичної теми та дають змогу максимально якісно засвоїти 

новий матеріал. Зазначені завдання окремо чи є поєднанні можна виконувати у 

групах різного рівня володіння іноземною мовою від просунутого elementary до 

advanced. Перевагами частого використання таких завдань є тренування 

висловлення думки з того чи іншого питання. На початковому етапі слухач може 

використовувати два-три прості речення для виконання поставленого задачі, а 

далі завдання можуть ускладнюватися. Фразами-маркерами під час таких вправ 

можуть використовуватися, наприклад: 

English Українська 
I agree with you up to the point. Я майже цілком з тобою згоден. 
I have a different idea. I think... У мене інша точка зору. Я думаю... 
That’s not how I see it. Я вважаю не так. 
That’s not exactly true. Це не зовсім вірно. 
I am afraid I do not see it that way. Боюсь, що я бачу це дещо інакше. 
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I’ve got reservations about... У мене є застереження щодо... 
And there is another reason... І є ще одна причина... 

 

Високу ефективність застосування таких завдань під час занять з іншомовної 

підготовки вбачаємо у можливості їх комбінування між собою, а також з іншими 

інтерактивними вправами. З поступовим подоланням комунікативного бар’єра 

та пошуком аргументів для висловлення своєї думки щодо того чи іншого 

питання розширюватиметься і словниковий запас слухача.  

На нашу думку, інноваційні методи навчання дають змогу створення 

сприятливої атмосфери для навчального процесу, слухачі стають упевненішими 

в собі, зменшується рівень страху помилитися, усі студенти залучаються до 

навчального процесу, є можливість залучати до одного й того ж виду роботи 

слухачів із різним рівнем володіння іноземною мовою тощо. 

Таким чином, іншомовна підготовка майбутніх фахівців із будь-яких 

спеціальностей є ефективною не в останню чергу саме завдяки комплексному 

використанню новітніх інноваційних методів. Методи навчання іноземних мов, 

що ґрунтуються на інноваційних підходах до освітнього процесу, дають змогу 

розкрити творчий потенціал слухачів і сприяють їх саморозвитку та 

вдосконаленню навичок у навчально-комунікативному процесі. 
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Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 КРИЗА ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧА 

У наш час здійснення професійної діяльності викладача вищої школи 

відбувається в контексті оновлення змісту вітчизняної освіти  у світлі сучасних  

глобальних викликів. Нові форми організації освітнього процесу й управління 

створюють передумови змін, швидкість й ефективність яких були неможливі ще 

декілька років назад [4, с. 7].  Сучасний викладач повинен у повній мірі 

проявляти готовність до професійної діяльності в умовах, що змінюються і 

потребують нестандартних, творчих підходів; адекватно реагувати на нові 

соціальні очікування; бути конкурентноспроможним, мобільним; реалізовувати 

прагнення до саморозвитку й творчості в умовах соціуму, що динамічно 

розвивається  [2, с. 15].  Сукупність вимог професійного стандарту педагога 

передбачає відкритість до нового, вдосконалення педагогічної майстерності, 

освоєння й запровадження нових технологій, постійне підвищення професійного 

рівня, здійснення пошуку нових ідей [4]. 

Разом з тим, професійний шлях  педагога – це тривалий,  об’ємний процес, 

що складається із сукупності пов’язаних етапів, зумовлених професійними, 

психологічними, віковими особливостями розвитку, і вищезазначені невід’ємні 

аспекти педагогічної діяльності, підвищені вимоги до рівня викладання й 

необхідність постійного самовдосконалення можуть перетворитися у 

передумови, що спричинять стагнацію професійного розвитку на певних етапах. 

Поширеними, притаманними  кризовим періодам ознаками є втома  від 

психологічного напруження у викладацькій діяльності, загостреного 

відповідальністю за ефективність і продуктивність навчального процесу, 

пригасання інтересу й мотивації до роботи, емоційна  виснаженість. 
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Кризи професійного розвитку характеризуються якісними психологічними 

змінами і є нормативними процесами, зумовленими логікою особистісного 

розвитку, а також необхідністю розв’язання основного професійного, 

соціального або вікового протиріччя [4, с. 20].  Протиріччя є рушійною силою, 

що визначає динаміку особистісно-професійного розвитку. Подолання  

особистістю протиріч між цілями, задачами і наявними засобами їх досягнення, 

між прагненнями й можливостями їх задоволення, між тенденціями плинності й 

прагненням до стабільності здійснюється через оволодіння алгоритмами 

продуктивної діяльності й підвищення професійного зростання [3]. Навчаючись 

керувати своїми психічними процесами, функціями, здібностями, пізнаючи себе, 

людина буде себе змінювати: виявлена невідповідність призводить до пошуку 

шляхів «роботи»  з новим знанням про себе; відбувається розвиток особистості, 

освоєння нових сфер власного «Я» [1, с. 11], [4, с. 20].   

 Криза  як загострення  протиріч на етапах професійного розвитку педагога – 

необов’язково дестабілізуюче, деструктивне явище. У позитивному сенсі криза 

– час для того, щоб прислухатися до себе, до свого внутрішнього «я», період 

самопізнання й визначення необхідних пріоритетів у перспективі подальшої 

професійної діяльності. Переосмислення кризи сприяє оновленню змісту 

педагогічної діяльності, переходу на наступний, якісно новий  рівень розвитку і 

є одним з чинників оптимізації особистісно-професійного розвитку викладача.  
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