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Авагян С.С. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

THE COMMUNICATIVE APPROACH IN ENGLISH AS A FOREIGN 

LANGUAGE TEACHING 

The origins of Communicative Language Teaching (CLT) are to be found in 

the changes in the British language teaching tradition dating from the late 1960s. 

A British linguist, D. A. Wilkins (1972) proposed a functional or 

communicative definition of language that could serve as a basis for developing 

communicative syllabuses for language teaching. Wilkins's contribution was an 

analysis of the communicative meanings that a language learner needs to understand 

and express rather than describe the core of language through traditional concepts of 

grammar and vocabulary. Wilkins attempted to demonstrate the systems of meanings 

that lay behind the communicative uses of language. 

Therefore, CLT is very useful and high on the list of innovative methods of 

teaching English and approaches. This approach works and has successful results in 

Europe and USA.  

Communicative teaching includes working on the development of four skills: 

reading, writing, listening and speaking. Communicative teaching is aimed at 

encouraging students to use the language they wish to learn as much as possible. Here 

are two examples: role-play and simulation. Students should not be corrected along 

the way as long as the task is successfully completed. CLT is divided into two types: 

weak and strong. In weak type of communicative teaching the aim is to provide the 

students with the opportunity to use English for communicative purposes and, 

characteristically, efforts to integrate such activities into a wider program of language 

teaching. For example, role-play is very popular method for this case. The 'strong' 

version of communicative teaching, on the other hand, advances the claim that 

language is acquired through communication, so that it is not merely a question of 

activating an existing but inert knowledge of the language, but of stimulating the 

development of the language system itself. If the former could be described as 

'learning to use' English, the latter entails 'using English to learn it. The role of the 

teacher is to facilitate rather than dominate and the learners are active participants 

rather than passive learners as in, say, the grammar translation and audio-lingual 

methods. 

The range of exercise types and activities compatible with a communicative 

approach is unlimited, provided that such exercises enable learners to attain the 

communicative objectives of the curriculum, engage learners in communication, and 

require the use of such communicative processes as information sharing, negotiation 

of meaning, and interaction. Classroom activities are often designed to focus on 

completing tasks that are mediated through language or involve negotiation of in-

formation and information sharing.  

Teachers in communicative classrooms will find themselves talking less and 

listening more, becoming active facilitators of their students' learning. The teacher 

sets up the exercise, but because the students' performance is the goal, the teacher 
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must step back and observe, sometimes acting as monitor. A classroom during a 

communicative activity is far from quiet, however.  

Because of the increased responsibility to participate, students may find they 

gain confidence in using the target language in general. Students are more responsible 

managers of their own learning. 

The teacher has two main roles: 

1. To facilitate the communication process between all participants in the 

classroom, and the various activities and texts; 

2. To act as an independent participant within the learning-teaching group. 

The CLT teacher assumes a responsibility for determining and responding to 

learner language needs. This may be done informally and personally through one-to-

one sessions with students, in which the teacher talks through such issues as the 

student's perception of his or her learning style, learning assets, and learning goals. It 

may be done formally through administering a needs assessment instrument, such as 

those exemplified in Savignon (1983). Typically, such formal assessments contain 

items that attempt to determine an individual's motivation for studying the language. 

For example, students might respond on a 5-point scale (strongly agree to strongly 

disagree) to statements like the following.  

I want to study English because...  

1. I think it will someday be useful in getting a good job; 

2. one needs a good knowledge of English to gain other people's respect; 

3. it will allow me to meet and converse with interesting people; 

4. it will enable me to think and behave like English-speaking people. 

On the basis of such needs assessments, teachers are expected to plan group 

and individual instruction that responds to the learners' needs.  

Communicative Language Teaching is best considered an approach rather 

than a method. Thus although a reasonable degree of theoretical consistency can be 

discerned at the levels of language and learning theory, at the levels of design and 

procedure there is much greater room for individual interpretation and variation 

than most methods permit. It could be that one version among the various proposals 

for syllabus models, exercise types, and classroom activities may gain wider approval 

in the future, giving Communicative Language Teaching a status similar to other 

teaching methods. On the other hand, divergent interpretations might lead to 

homogeneous subgroups.  

Література: 

1. Nunan, D. 1986. 'Communicative Language Teaching: The Learner's View.' 

Paper presented at the RELC Regional Seminar, Singapore, 21-25 April 

1986. 

2. Savignon, S.J., & Berns, M. S. (Eds.). (1983). "Communicative language 

teaching: Where are we going? Studies in Language Learning," 4(2). 

(EDRS No. ED 278 226, 210 pages) 
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 Ахмад  І.М. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

                                    Слезенко А. 

КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, м. Київ 

 

ЗНАЧЕННЯ РЕФЛЕКСІЙНОГО ПІДХОДУ У ФОРМУВАННІ 

КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ВИКЛАДАЧА 

         Поняття ―рефлексія‖ використовується різними науками: 

філософією, психологією, фізіологією, етикою, естетикою, кібернетикою, 

педагогікою. Це призвело до різного його трактування, тому й виникає 

необхідність дати його етимологічний аналіз. Слово ―рефлексія‖ походить від 

reflexio (лат.), що означає звернення назад, відображення – форма теоретичної 

діяльності суспільно розвиненої людини, спрямована на осмислення своїх 

власних дій і їх законів; діяльність самопізнання, що розкриває специфіку 

духовного світу людини. У широкому сенсі рефлексію розуміють як 

міркування, самовладання, осмислення, самоаналіз своєї діяльності в системі 

відносин зі світом, у якому живе особистість. Пізніше в англійській мові 

з‘являється наукове трактування – ―to reflect upon‖ – розмірковувати про... 

Надзвичайну увагу до поняття ―рефлексія‖ представників різних галузей 

наукового знання можна пояснити розвитком громадського життя, зростанням 

самостійності людини, потребою особистості в розумінні, оцінці самої себе та 

ін. Л.Гримак зазначає, що подальший поступальний розвиток людства зажадає 

ще більш тонкої рефлексивної діяльності. Можна цілком погодитися з 

О.Анісімовим, що генезис негативних явищ у суспільстві й особливо в 

управлінні всіма його ланками зумовлено відсутністю цінності рефлексивного 

супроводу практики . 

Г.Гегель, І.Фіхте, Ф.Шеллінг визначали рефлексію в контексті 

саморозвитку (діяльності самопізнання). Так, Г.Гегель у ―Роботі про 

відмінності‖, характеризуючи рефлексію як інструмент філосування, зазначав: 

―Видимість – це те ж, що рефлексія, але вона рефлексується як безпосередня 

для видимості, що ввійшла в себе і тим самим відчуженої від своєї 

безпосередності, ми маємо іноземне слово ―рефлексія. На його думку, існують 

два ступені розвитку духу: об'єктивний (світ науки, релігії, мистецтва) і 

суб‘єктивний дух або спрямованість на себе (мислення, воля, уява). Між цими 

духами існує взаємозв‘язок: волі – з моральністю, уяви – з мистецтвом, віри – з 

релігією. Рух від суб‘єктивного духу до об'єктивного припускає освіту, яка 

здійснюється за схемою: свідомість – спрямованість до моральності, 

самосвідомість – спрямованість на себе, розум – звільнення від себе. 

Існують різноманітні класифікації видів спілкування.  

1. Безпосереднє і опосередковане спілкування. Безпосередній контакт 

партнерів, які бачать і чують одне одного, знаходяться в одному часі і просторі.  

2. Реальне і уявне спілкування. Реальне спілкування відбувається між 

реальними партнерами. Інколи люди заміщають реальне партнерське 

спілкування "розмовами" з тваринами, рослинами, іграшками, міфічними та 

релігійними персонажами. 
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4. Офіційне і неофіційне спілкування. Офіційне (формальне) спілкування 

регламентується певними офіційними соціальними, посадовими стосунками, 

кодексами.  

5. Вербальне і невербальне спілкування. Вербальне - спілкування за 

допомогою мови і мовлення. Одна з найважливіших проблем цього типу 

спілкування - розуміння.  

Слід також зазначити, що у соціальній психології вивчається рефлексія, 

що виявляється в процесі спілкування. Найважливішим моментом у цьому 

випадку є засвоєння інакшої, відмінної від власної, позиції (О.Лушпаєва, 

В.Слободчиков, А.Тюков та ін.). У такому аспекті рефлексія найчастіше 

розглядається як механізм міжособистісного пізнання й організації взаємодії в 

складних, невизначених, неоднозначних, конфліктних ситуаціях спілкування, 

що характеризуються відсутністю стереотипів і шаблонів поведінки, а також у 

соціальних ситуаціях навчання, виховання, проведення переговорів, дискусії й 

ін. (С.Кондратьєва, А.Кроник і ін.). 

Так, О.Лушпаєва на основі аналізу сучасних зарубіжних і вітчизняних 

психологічних досліджень рефлексії в ситуаціях взаємодії суб'єктів виділила 

три види рефлексії в спілкуванні: 

 соціально-перцептивну (рефлексія ―Я‖, саморефлексія або осмислення 

уявлень інших людей про себе); 

 комунікативну (рефлексія іншого, взаєморефлексія, міжособистісна 

рефлексія або конструювання характеристик внутрішнього світу партнерів по 

взаємодії); 

 соціально-психологічну (рефлексія ситуації, рефлексія взаємодії або 

когнітивне освоєння ситуації міжособистісної взаємодії).Виділені автором види 

рефлексії подібні за психологічною природою, здійснюють подібні функції 

(функція когнітивного освоєння ситуації і функція управління процесом 

міжособистісної взаємодії) у процесах міжособистісної взаємодії і можуть 

розглядатися як структурні компоненти рефлексії в спілкуванні. 

 

Бакуліна Н. 

науковий співробітник лабораторії навчання російської мови  

та мов інших етнічних меншин Інституту педагогіки НАПН України 

 

РОБОТА З АВТЕНТИЧНИМ МАТЕРІАЛОМ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ 

КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МОВИ ІВРИТ НА 

ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ 

Мова іврит як предмет представлена у школах з українською мовою 

навчання. Основною метою початкового навчання мови іврит є формування 

комунікативної компетенції (мовленнєвої, мовної, соціокультурної та 

діяльнісної), здатності успішно користуватися мовою для вирішення 

різноманітних життєвих завдань, що потребують застосування мовленнєвих 

умінь. Ця робота є основою для опанування мовою на подальших етапах 

навчання, але вона має забезпечити учнів повноцінно користуватися мовою 
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іврит як засобом комунікації, пізнання та прилучення до скарбів єврейської 

культури. Одним із шляхів реалізації компетентнісно орієнтованого навчання 

мови іврит є робота з автентичним матеріалом. 

Автентичний матеріал – це усні або письмові тексти, які є реальним 

продуктом носіїв мови.  В чистому вигляді вони не адаптовані для потреб учнів 

з урахуванням їх рівня володіння мовою. І хоча вони не пристосовані до 

навчальних цілей, за умови ретельного відбору змісту та методів навчання, саме 

вони стануть мостом між штучним та природним мовним середовищем. Адже 

ці матеріали є вкрай необхідними у природному середовищі, і тому однією з 

задач вчителя – мовника є розвиток комунікативної компетенції учнів взагалі і 

навчання користуватися та оперувати автентичною інформацією зокрема. 

Застосування автентичного матеріалу у навчанні необхідно для створення 

міцної бази для спілкування мовою іврит та здатності нормального 

функціонування в івритомовному середовищі (Н. Наво, 2006). За думкою 

професора Е. Ольштaйн, «найважливіше у процесі засвоєння – це існування 

автентичного та відповідного матеріалу в мові, що вивчається. Такий матеріал 

надає можливість встановлювати зв'язок з мовою в межах контексту 

спілкування, як у письмовій, так і в усній формі. Розвиток бігкості та 

правильності використання мовних елементів при користуванні новою мовою 

може мати місце тільки тоді, коли учні схильні до природного використання 

цієї мови» (Е. Ольштaйн, 1998).  

Сучасні вчені визначають основні характеристики автентичного 

матеріалу: природність лексичного наповнення та граматичних форм, 

ситуативна адекватність мовних засобів, відображення національних 

особливостей та традицій побудови і функціонування тексту (Е. Азімов, А. 

Щукін, 1999).  

Для роботи з автентичним матеріалом розробляються автентичні 

завдання, що стимулюють взаємодію з текстом та які базуються на операціях, 

які здійснюють носії мови під час роботи з джерелами інформації. Виконання 

автентичних завдань вже на початковому етапі сприяє розвитку усіх видів 

мовленнєвої діяльності – аудіювання, говоріння, читання та письма. Зокрема, у 

навчанні аудіювання до таких завдань можна віднести загальне слухання та 

розуміння почутого, мовну здогадку, вилучення основної інформації, слухання 

оголошень, інструкцій, аудіозаписів, розуміння розмови (діалогічного 

мовлення) носіїв мови; у навчанні говоріння – загальне усне монологічне 

мовлення, опис та розповідь, звертання до аудиторії, загальне усне діалогічне 

мовлення, бесіда, цілеспрямована співпраця, обмін інформацією, надання та 

отримання інтерв‘ю, трансакції для отримання товарів та послуг; у навчанні 

читання – загальне читання вголос і мовчки, читання кореспонденції, 

інструкцій, читання з метою орієнтації та для отримання інформації; у навчанні 

письма – загальне писемне спілкування, листування, записки, повідомлення, 

заповнення формулярів, творче письмо. Цим та іншім мовленнєвим життєво 

необхідним діям, якими користується людина у повсякденному житті, учень 

має навчитися в процесі опанування новою мовою. Завдання такого характеру 
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можуть надати роботі з текстом більш мотивований, природний характер та 

сприяти розвиткові комунікативної компетентності. 

Далі у таблиці подано різні види текстів, відповідна тематика ситуацій їх 

застосування та типи навчальних і контрольних завдань для роботи з 

автентичним матеріалом. 

Вид тексту Тематика 

ситуацій 

Типи завдань 

Карта: 

географічна,

міста, 

транспорту. 

Подорож. 

Місто. 

Транспорт. 

 Знайди на карті… 

 Вкажи (намалюй) маршрут з … до … 

 Назви (й покажи) самий швидкий 

маршрут до... 

 Прослухай назву (міста, річки …) та 

знайди на карті. 

 Знайти назви … міст рідною мовою 

що відповідають еквівалентним назвам мовою 

іврит (на карті). 

 Дати відповідь на запитання, що 

стосуються географічного положення Ізраїлю та 

України. 

 Вікторина: Чи знаємо ми карту 

Ізраїлю? 

Квитки на 

транспорт. 

Квитки в 

кіно, театр, 

музей. 

Подорож. 

Місто. 

Вільний час. 

 Прочитати текст на білеті та знайти 

відповіді: скільки коштує квиток? На який 

маршрут (до якого міста) квиток? До якого 

театру? На яке число? На який час? Яка назва 

спектаклю, фільму чи виставки і т.п.  

 На основі тексту квитка скласти діалог 

про подорож, про вартість та тривалості поїздки 

(спектаклю, …) 

Вивіски (в 

магазині).  

Покупки. 

Сім‘я.  
 Назвати (прочитати назви) відділів, де 

можна придбати… 

 Назвати, що продається у кожному 

відділі та що скільки коштує. 

 Виготовити аналогічні вивіски, 

«облаштувати» з їх допомогою магазин у класі та 

розіграти діалоги в ситуації ―У магазині‖. 

Етикетки 

(товарів). 

Покупки. Їжа. 

Дім та 

квартира. 

 Прочитати етикетки та знайти кожній 

з них відповідний малюнок. 

 Прочитати та відповісти на запитання, 

скільки коштує… 

 Прочитати та виписати назви тих 

товарів, які б ти хотів придбати для… 

 Порівняти ціни на різних етикетках. 
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Реклама (у 

газеті, 

плакати). 

Покупки. 

Спорт. 
 На основі зразка скласти власну 

рекламу (до вечору, вікторини, свята…). 

 Прочитати плакат (рекламу) та 

сказати, про що йдеться мова. 

 Намалювати до реклами (плакату) 

малюнок. 

Розклад руху 

(автобусів, 

літаків, 

поїздів). 

Подорож. 

Транспорт. 

Правила 

дорожнього 

руху. 

 Знайти у розкладі потрібне місто. 

 Назвати час відправлення та прибуття. 

 Скласти маршрут поїздки. 

 Дізнатися про… 

Прогноз 

погоди. 

Подорож. 

Погода. Пори 

року. 

 Графічно (у вигляді схеми, коду) 

представити текст. 

 Описати погоду. 

 Розповісти про свої плани у вільний 

час, виходячи з погоди. 

Шкільний 

розклад. 

Розпорядок 

для школяра. 

Школа. 

Домашні 

(шкільні) 

обов'язки. 

Вільний час. 

Канікули. 

 Порівняти з власним розкладом 

(розпорядком дня). 

 Знайти навчальні предмети, яких 

немає (які є) у власному розкладі; виписати ці 

предмети. 

 Скласти власний розклад. 

 Розпитати друга про улюблені 

предмети (про його розпорядок дня). 

 Обмінятися думками про розпорядок 

дня (про навчальні предмети). 

 Скласти календар, розпорядок дня, 

використовуючи малюнки. 

Програма 

теле- та 

радіопередач. 

Дозвілля. 

Улюблене 

заняття. 

Улюблені 

фільми, 

радіопередачі. 

Спорт. Інші 

захоплення. 

 Знайти у програмі дитячі передачі та 

висловити свою думку щодо їх змісту. 

 Висловити свої інтереси. 

 Виписати з програми назви передач, 

що присвячені… 

 Порівняти різні програми. 

 Обговорити власні інтереси 

(наприклад, ―Я хотів би подивитися… Мені 

подобається‖). 

 Скласти власну програму. 

Меню. Їжа, звичаї та 

традиції ( в 

їжі). 

 Скласти власне меню. 

 Висловити власну думку про улюблені 

(не улюблені) страви. 

 Співвіднести малюнки з текстом 

меню. 
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 Скласти діалог в ситуації ―В кафе‖. 

Рецепти 

(медичний, 

кулінарний). 

Самопочуття. 

Їжа. Домашні 

обов'язки. 

День 

народження. 

 Скласти діалог в ситуації ―У лікаря‖. 

 Співвіднести частини тексту з 

малюнками (кулінарний рецепт). Розташувати 

текст у правильній послідовності. 

 Скласти власний рецепт; представити 

його у малюнках (у правильній послідовності). 

 Приготувати страву за наданим 

рецептом (наприклад, провести у класі 

―Салатний‖ або ―Солодкий‖ урок та ін.). 

Інструкції по 

виконанню 

саморобки  

(правила 

гри). 

Улюблене 

заняття, ігри, 

захоплення. 

 Виконати інструкцію (зробити 

саморобку, погратися в гру у відповідності з 

правилами) 

Інструкції 

для догляду 

за 

тваринами. 

Домашні 

тварини. 
 Розповісти (з опорою на текст) про 

свою домашню тварину та догляд за нею. 

 Намалювати тварину та написати 

основні правила догляду за нею. 

Дитячий лист 

(поздоровлен

ня тощо). 

Сім‘я. Школа. 

Друзі. 

Улюблені 

розваги. 

Життя у місті 

та селищі. 

День 

народження. 

Свято. 

 Знайти на карті місце відправлення. 

 Назвати (прочитати) формули, типові 

для письма (дата, привітання, прощання, 

оформлення адреси тощо). 

 Розповісти, що дізнався з письма про 

… 

 На поштовій марці відмітити 

країнознавчу інформацію (що зображено на 

марці?, з якої країни?, які символи?); назвати 

тему, за якою можна було б згрупувати поштові 

марки. 

 Написати відповідь. 

Країнознавчі 

проспекти 

(журнали). 

Подорож. 

Вільний час. 

Звичаї, 

традиції. 

 Знайти у тексті місця, які 

розповідають про… 

 Висловити власну зацікавленість 

(бажання побачити щось). 

 Міста та їх визначні пам‘ятки. 

 Розповісти, про що дізнався з тексту 

про… 

 Скласти маршрут подорожі. 

 Співвіднести малюнки з відповідними 

частинами тексту.   

Художній 

текст (казки, 

Сім‘я. Школа. 

Дозвілля. 
 Відповісти на запитання. 

 Поставити (усно, письмово) 
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оповідання, 

комікси, 

вірші, пісні 

тощо). 

Захоплення. 

Взаємовіднош

ення людей 

один з одним 

та природою. 

Улюблені 

тварини та ін. 

запитання. 

 Співвіднести малюнки з частинами 

текстів. 

 Намалювати малюнок (серію 

малюнків, що відображають динаміку розвитку 

сюжету). 

 Інсценізувати казку, п‘єсу, у тому 

числі з ляльками. 

 Підготувати колаж. 

  Висловити думку про… 

 Підкреслити (виписати, прочитати) 

ключові слова. 

 Скласти план. 

 Придумати (вибрати) заголовок. 

 Відновити текст (заповнити пропуски, 

придумати початок або кінець). 

 Написати самому коротке римування: 

підібрати ритм до римування (відстукуючи, 

прихлопуючи у долоні, використовуючи бубон, 

барабан, олівці й т.п.) 

 

Література: 

1. Азимов Э.Г., Щукин А.Н. Словарь методических терминов (теория 

и практика преподавания языков). – СПб: «Златоуст», 1999. – С. 34. 

2. Нава Нево. Обучение ивриту маленьких детей, живущих в 

диаспоре. - Электронный журнал «Вопросы еврейского образования»,№2, 2006.  

3. Elite Olshtain. Second language acquisition research and language 

teaching: what have we learned so far? Hebrew Higher Education. A Journal for 

Methodology and Pedagogy in the University Teaching of Hebrew Language and 

Literature. Volume 9, 1998. – P. 14. 

 

Барабаш О.Я. 

 Національний технічний університет України «КПІ» 

  

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
Мовна освіта, її сучасний стан і перспективи для України, мовна політика 

у сфері освіти постійно піддаються обговоренню у педагогічній громадськості. 

Обговорюються центральні компоненти, які змінюються протягом останніх 

років. Це, насамперед, особистість та професійність викладача, розгляд мовної 

освіти як додаткової освіти. З іншого боку, з‘являються інноваційні технології, 

що прийшли в освітній процес, нові автентичні посібники, нові соціальні 

практики студентів. 
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Проблеми англомовної підготовки студентів технічних вузів, що 

аналізуються в наукової літературі( І.А Соломаха, Г.С. Попова, Г.А. Суміна, 

Н.Ю. Ушакова, Т.І. Кошелева, Н.Ю. Хлизова, О. Талберг, Р.М.Фелдер, Б. 

Стаппенбелт, С. Баррет-Леннард, К. Хейкок, Ф. Малхаузер, М. Чейз, М. 

Раймер) також підтверджують той факт, що англомовна підготовка студентів 

технічного профілю не завжди відповідає сучасним вимогам.  

Проблема формування англомовної компетенції студентів технічних 

факультетів має деякі протиріччя: перше протиріччя полягає між теоретичним і 

практичним відношенням до проблеми з боку всіх, кого ця проблема стосується 

; друге – між розумінням необхідності знання англійської мови сучасним 

інженером і його фактичним рівнем знань мови; третє – між розумінням 

необхідності використання мультимедійних засобів і технологій у викладанні 

англійської мови з використанням Інтернет ресурсів і відсутністю будь яких 

змін як в плануванні учбового процесу, постановці нових завдань, уточнення 

мети кожного рівня навчання, так і в розробці системного підходу до 

використання мультимедійних засобів навчання, створення нових, більш 

сучасних і ефективних технологій і методів навчання. 

Сучасну, постіндустріальну модель освіти важко уявити без 

використання новітніх технологій навчання англійської мови – без 

використання мультимедійних засобів навчання  та мультимедійних технологій 

навчання . Мультимедійні засоби навчання  – це сукупність програмних засобів 

навчання, які можливо поділити на: 

- автоматизовані освітні системи ( комплекси програмно-технічних і 

учбово-методичних засобів, що забезпечують активну діалогову взаємодію між 

комп‘ютерною системою і студентом);  

- експертні освітні системи ( містять знання визначеної предметної 

області і призначені для надання допомоги викладачам у викладанні, а 

студентам у навчанні);  

- учбові бази даних та учбові бази знань ( дозволяють сформувати набір 

мультимедійних даних для заданого класу учбових задач і проводити вибір, 

сортування, аналіз і обробку інформації цих наборів);  

- освітні комп‘ютерні телекомунікаційні мережі.  

За функціональним призначенням мультимедійні засоби навчання  

поділяються на навчальні (надають навчальну інформацію), діагностичні 

(визначають рівень підготовки та інтелекту студента), інструментальні 

(відповідають за конструювання, підготовку учбово-методичних матеріалів і 

створення сервісної надбудови), предметно-орієнтовані (призначені для 

імітаційного моделювання), управляючі (управляють діяльністю студентів в 

процесі виконання роботи), адміністративні (відповідають за автоматизацію 

процесу навчання), тренувальні (тренажери), контролюючі ( контроль за рівнем 

засвоєння матеріалу), інформаційно-довідкові, імітаційні, демонстраційні, 

ігрові та позакласні. 

Використання сучасних засобів навчання (програмні: мультимедійні 

підручники, диски, універсальні енциклопедії, презентації, відео, аудіо 

матеріали, ресурси Інтернету; обладнання: ПК, аудіо, відео апаратура, 
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мультимедійний проектор, інтерактивна дошка) значно покращує якість 

подавання матеріалу заняття і ефективність його засвоєння студентами. 

Мультимедійні технології навчання представляють собою різновид 

комп‘ютерних технологій, які об‘єднують в собі традиційну статичну візуальну 

інформацію (текст, графіку) і динамічну інформацію ( мову, музику, відео, 

анімацію), обумовлюючи можливість одночасного впливу на зорові і слухові 

органи чуття студентів. 

Література: 
1.Сумина Г.А., Ушакова Н.Ю. Использование мультимедийных технологий в 

учебном процессе вуза. 

2.Попова Г.С. Компьютерные технологии в обучении иностранному языку. 

 

 Башук Н. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

У зв‘язку з новими умовами розвитку суспільства змінюється підхід  до 

мовної освіти. В навчальному процесі  все більше застосовуються нові 

інформаційні технології, які вимагають нових форм і методів викладання, 

нових підходів до процесу навчання. З приєднанням України до Болонської 

угоди питання використання нових інформаційних  комунікаційних технологій 

стало ще нагальнішим. 

Нові інформаційні технології сприяють в першу чергу зростанню 

зацікавленості студентів, роблять процес навчання наочним, інтерактивним, 

прискорюють його, покращують якість засвоєння матеріалу, дозволяють 

ефективніше організувати контроль знань студентів. 

 Сучасні засоби навчання  на основі мультимедійних технологій  мають 

унікальні властивості і функції наочності, які здатні змінити ввесь процес 

навчання. Цифрові освітні ресурси дозволяють об‘єднати велику кількість 

зображувальних, звукових, умовно-графічних, відео та анімаційних матеріалів. 

При створенні презентацій MS Power Point необхідно враховувати, що вони 

повинні відповідати загально дидактичним, ергономічним і методичним  

вимогам.  Вони  повинні  бути змістовними з точки зору сучасної науки, 

ілюстративними, коли використовуються досить складні тексти, 

інтерактивними, здатними створити комунікативні ситуації. Ергономічні 

вимоги орієнтують в першу чергу на вже відпрацьовані прийоми подачі 

інформації. Наприклад, на темному фоні необхідно завжди розміщувати білий 

або світлий по тону шрифт тексту; на слайдах презентації текст повинен бути  у 

вигляді ключових слів; музика, яка може використовуватись у якості фону, 

повинна бути спокійною та мелодійною. 

Використання Інтернету на заняттях з німецької мови робить процес 

навчання більш привабливим для студентів, оскільки студенти отримують 

необмежений доступ до цікавих країнознавчих матеріалів, знайомляться з 
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культурою німецькомовних країн, розвивають свою творчу активність і 

самостійність. 

Дуже цікавим, інформативним і неповторним може бути заняття з 

німецької мови з використанням мультимедійних технологій при вивченні теми 

«Orte» на четвертому курсі. Так студенти готують презентації німецьких міст  в 

MS Power Point, розповідаючи про історію  та традиції кожного міста, його 

визначні історичні та культурні пам‘ятки, музеї, картинні галереї, собори, 

парки. Студенти представляють найбільш відомі німецькі міста: Berlin, 

München, Dresden, Hamburg, Potsdam, Köln, Bonn, Düsseldorf, Hannover, Lübeck, 

Stuttgart, Frankfurt am Main. 

Рекомендовано використання Інтернету також при виконані завдання 

«Ausgehen in Berlin» на четвертому курсі. Завдання могло б звучати так:  Stellen  

Sie sich vor, Sie sind mit Freunden ein paar Tage in Berlin. Wie informieren Sie sich 

über Restaurants, Bars, Kneipen, Cafés, Biergärten, Pizzerias, Nachtklubs? 

Recherchieren Sie im Internet und suchen Sie eine Berliner Kneipe, die Sie gerne 

besuchen würden. Stellen Sie diese im Kurs vor.   

При роботі з текстом «Міtwohnzentrale» на п‘ятому курсі студенти  

можуть отримати завдання  «піти» в агентство з оренди квартир і «орендувати» 

квартиру або будинок. Обираючи будинок або квартиру, студенти повинні 

обґрунтувати свій вибір, відповівши на запитання: де знаходиться будинок або 

квартира, скільки має кімнат, скільки поверхів, чи є там підвал, гараж, балкон, 

тераса, скільки коштує будинок чи квартира. Щоб ускладнити завдання можна 

порівняти помешкання в Німеччині та Україні та визначити чим вони 

відрізняються. На наступному етапі студенти повинні «купити» меблі для 

однієї з кімнат, витративши певну суму грошей, наприклад, 5000 євро. 

«Покупки» робляться у віртуальних магазинах. Презентація результатів 

проходить в усній формі. Студент розповідає про власну квартиру чи будинок, 

мотивуючи свій вибір і звітуючи про свої «видатки». На сайтах, як правило , є 

фотографії  будинків, квартир та меблів, які можуть проілюструвати розповідь 

студента. 

В процесі роботи  студенти отримують актуальну країнознавчу 

інформацію, знайомляться з великою кількістю аутентичних текстів, 

розширюючи свій словниковий запас. 

Доцільно також використовувати вправи з Інтернету для закріплення 

граматичних та лексичних тем. Для цього підійдуть тексти з пропущеними 

словами. Кількість пропусків можна варіювати і підбирати тексти 

індивідуально, в залежності від рівня знань студента. 

Використання Інтернету і інших технологій надає великі можливості 

викладачу при: 

 пошуку додаткового матеріалу - викладач може звернутися до 

існуючих спеціалізованих сайтів і знайти велику кількість матеріалів, 

заощаджуючи свій час; 

 підготовці завдань – наприклад, використання  електронного 

словника для складання  лексичних вправ або тлумачення слів німецькою 

мовою, для перекладу; 
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 перевірці окремих завдань – наприклад, написання студентами e-

mail або ділового листа і відправка його в електронному вигляді на адресу 

викладача.  

Результатом використання Інтернету є створення творчої атмосфери 

спілкування, досягнення автоматизму в процесі навчання, що призводить до 

активізації і інтенсифікації навчання. Викладання іноземної мови з 

використанням мультимедійних технологій дозволяє зробити і здійснити 

обґрунтований вибір найкращого варіанту навчання з точки зору затрат часу. 

 

Бесклетна О. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ОБРОБКА ТЕКСТУ: НАВЧАННЯ 

РЕФЕРУВАННЯ 

Діяльність щодо інформаційної обробки тексту в сучасній методиці 

розглядається як діяльність, що має високий навчальний і контролюючий 

потенціал. Вона активізує навички читання, смислової переробки інформації, 

логічності викладання і формує весь необхідний комплекс навичок і вмінь 

говоріння. Володіння технікою реферування свідчить про сформованість вмінь 

зрілого читання. Швидка переробка смислової інформації вихідного тексту є 

показником рівня володіння іноземною мовою.  

Навчання реферування слід розпочинати з набування елементарних 

навичок, таких як виявлення основних структурних відношень у тексті, 

виділення інформаційно найбільш значимих елементів, їх об‘єднання у 

відповідності з комунікативною задачею реферування, редукція первинного 

тексту за рахунок другорядних елементів, формулювання основної тези і її 

наступне розкриття, побудова тексту реферату. 

Заняття з інформаційної обробки тексту включають практичні заняття, на 

яких виконуються вправи з підготовки до реферування (попередній аналіз 

тексту, написання анотацій); аналіз письмових рефератів, виконаних 

самостійно і попередньо перевірених викладачем; усне реферування; 

самостійна робота під керівництвом викладача з аналізу вихідного тексту, а 

також з підготовки до складання рефератів і анотацій тощо. 

Підготовка з реферування починається з попередньої обробки матеріалу. 

Перш за все необхідно добре засвоїти іноземний текст. За допомогою 

контрольних запитань викладач перевіряє розуміння окремих, складних для 

перекладу місць. На підготовчих етапах роботи з текстом рекомендується 

виконувати вправи на виявлення типів міжфразового зв‘язку, перефразування, 

виявлення одиниць смислової сегментації тексту, на логічний розвиток думки, 

на аналіз логіко-синтаксичних зв‘язків в абзаці. 

На етапі написання реферату рекомендується виконання вправ на 

виділення ключових фрагментів, їх перегрупування, узагальнення матеріалу, 

формулювання узагальнення, складання логічного плану тексту, зміна 

послідовності пунктів логічного плану в залежності від установки на 

реферування, складання реферату. 
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На початковому етапі роботи з інформаційної обробки тексту завдання 

мають бути направлені на отримання навичок прогнозування. Особливу увагу 

необхідно приділяти розвитку навичок попередньої обробки матеріалу для 

реферування, а саме вмінню виділяти головну інформацію і відокремлювати 

несуттєву. З цією метою можна запропонувати комплекс вправ з виявлення 

тематичної структури тексту. Студенти вчаться вмінню вичленити основну 

тему, другорядну і підтеми. 

Одним з основних вмінь є вміння групувати і об‘єднувати близький за 

змістом матеріал. Для розвитку цього вміння можна запропонувати студентам 

наступне завдання: сформулювати основні положення і побудувати план 

реферату таким чином, щоби розташування матеріалу було підпорядковане 

одній меті – стисло, але разом з тим із достатньою повнотою навести і 

обґрунтувати найважливіші положення. 

Матеріал для формування навичок реферування будується таким чином, 

щоб від одного заняття до іншого поступово нарощувалось ускладнення всіх 

параметрів, що були зазначені вище. 

Література: 

1. Кудряшова Л.М. Информационные проблемы научно-технического 

перевода.// Научно-технический перевод./ Отв.ред. д.ф.н. проф. Ю.Н.Марчук.– 

М.: Наука, 1987.– С. 55 – 79. 

2. Нелюбин Л.Л., Хухуни Г.Т.  Переводоведение как наука и еѐ основные 

параметры. // Вестник Московского государственного областного 

университета. Вып.2. – М.: МГОУ, 2005. С. 88 – 92.  

 

Бецько О.С. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

WIKI AS A NEW WAY OF BUILDING ONLINE CREATIVITY AND 

COLLABORATION IN TEACHING WRITING 

Online communication has become an indispensible part of our lives. It is used 

in many language classrooms as well. Telecollaboration as a form of online language 

education is the application of global computer networks to foreign language learning 

and teaching in institutionalized settings. In telecollaborative partnerships learners in 

parallel language classes use Internet communication tools in order to support social 

interaction, dialogue, debate and intercultural foreign language exchange. 

Trends in the use of the Internet in recent years, collectively coined Web 2.0, 

have precipitated changes in modes of uses of writing online. Blogs, wikis and other 

social networking sites provide new opportunities and incentives for personal writing. 

This reading –to-write culture requires use and development of language skills. The 

challenge for language teachers is to extend students‘ Internet world beyond their 

first language, to leverage participation in the read-write Web as a learning 

opportunity for language self-development, and to find means to link informal and 

recreational writing with formal and academic writing. There are increased 

possibilities for moving in these directions with new tools and services that have 

arisen to facilitate online composition/editing and to assess writing. Browser-based 
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text editors make it easier than ever to participate in online sites. Language tools 

services offer automatic assessment of writing, enabling the development of 

reviewing skills, so essential to improving writing. Finally, electronic portfolios 

provide a mechanism for bringing together samples of learners‘ written work, thereby 

encouraging more global self-assessment of students‘ language skills. 

Many telecollaborative projects have been reported in the language learning 

literature to date. Wiki is considered ―second generation‖ web application. Wiki 

technologies contribute to the argument that big innovations in use can come from 

relatively minor changes in code and create the possibility for collaboratively 

authored and elaborated textual production that has resulted in extraordinary 

resources such as Wikipedia.com. Wiki (from Hawaiian wiki wiki meaning ‗quick‘) 

describes a web-based environment that supports collaborative writing. The 

‗WikiWiki concept‘ was invented by Ward Cunningham in 1995 with a project called 

the Portland Pattern Repository, a computer programming site. It is important not to 

confuse Wikipedia with the technology used to create it: a wiki is a little more than a 

web page with an Edit button on it. Wiki technology is what makes Wikipedia 

possible but it can be used for virtually any collaborative writing project. Wiki 

features loosely structured set of pages, linked in multiple ways to each other and to 

Internet resources and an open-editing system in which anyone can edit any page. 

Educational projects utilizing wiki technologies are numerous. Primary uses 

include individual and collaborative student authoring, course project management, 

and multiparty running commentaries. A wiki runs on a wiki engine that is set up or 

hosted on a particular server, and can be accessed from any browser. Individual wiki 

pages are usually password limited to one or a group of users using an access control 

list. The base wiki has just one page and users add new pages to the wiki to create a 

tree or network of hyperlinked documents, and so the wiki grows over time. For this 

reason, wikis are ideal for planning and brainstorming at the initial stage of a project. 

The teachers who first used wikis started simply by posting assignments and 

information for their students. Now they use them to create living, breathing 

classrooms online because wiki is the ultimate enabler of collaboration. A wiki is a 

place to organize a group work where everyone can see and contribute to it. A wiki 

can hold any kind of media – text, images, videos, or diagrams. The intangible part is 

that it allows for asynchronous cooperation, so one student can work on a group 

project in the afternoon, one in the evening, and one at night, and each will build on 

what the previous one did. Unbound from fixed meeting times, each team member 

contributes when she‘s at her best. The entire class may be run on a wiki. During the 

class students upload their thoughts and comments or other data and observations to 

their wiki pages in real time. Later, from home, they can write formal reports, essays, 

and compositions and engage in discussions in the same space. The wiki is a parallel 

classroom – one where students can collaborate, ask questions, and find answers, and 

where a teacher can engage them, from any computer anywhere, day or night. The 

learning potential of a wiki goes further than that. It allows collaboration across 

continents. 

We insist that wikis are not the wild, untamed places that someone often fears 

they are. A teacher can restrict who may edit and view a wiki, or block certain pages 
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from any editing. The wiki also stores a record of every change made and who made 

it, so students know a teacher can see exactly what they did, constructive or 

otherwise, and what they didn‘t do, too. 

A wiki newspaper is our suggestion for those venturing into the world of 

educational wikis. The goal is for the students to collaboratively design and develop 

an online wiki-based newspaper that chronicles what happens in their group, 

university and city. In this activity students work in teams of 3-4 to create a wiki-

based newspaper in the target language. This production fits very well with the 

collaborative, edited nature of a wiki. Firs brainstorm with the class what all the 

sections of a newspaper are. Explain to the students that they will be creating a 

newspaper in Wiki form in English, for readers in the US or the UK. Introduce wiki 

production to the class. The class should brainstorm and decide as a group the name 

of the newspaper and what sections, columns, and topics the paper will cover. For 

example, it could be events in their university, or imaginary village in the target 

culture, past, present or future. Group the students into teams to divide up the 

sections, for example, news, sports, entertainment, science and health, classifieds, 

etc., and production tasks within each team, including writers, photographers (or 

image gatherers), and editors. Each team is responsible for their section of the wiki. 

And finally, develop a production schedule and devote the entire class or a portion of 

each class to create the NewsWiki over the course of several weeks or more. Because 

the product is a Wiki, it can be changed and edited over time as needed. 

Do group projects that take thinking and learning to a new level. Assign real-

life, multiple-solution problems. Expect to do more planning but less grading. That‘s 

the whole point of the wiki.  

 

Боєва Ю. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

СУЧАСНІ МЕТОДИКИ ПРИСКОРЕНОГО ЗАСВОЄННЯ МОВИ 

Умовно, усі методики інтенсифікації вивчення мов можна розподілити на 

дві групи. До ПЕРШОЇ ГРУПИ відносяться методи, метою яких є маніпуляція з 

матеріалом та збільшення часу, котрий відводиться на навчання, а саме: 

прискорене навчання, збагачене навчання, ущільнення програми, програмоване 

навчання, метод проблемного навчання.  

Прискорене навчання передбачає зв'язок різних ідей шляхом навчання на 

усіх сенсорних каналах. Ключовим фактором тут виступає добра пам'ять. 

Збагачене навчання використовують у роботі з групами, в яких навчаються 

студенти з різними здібностями. Збагачена якісно програма має бути гнучкою, 

передбачати розвиток продуктивного мислення, індивідуальний підхід при її 

використанні, створювати умови, за яких студент міг би навчатися з 

притаманною йому швидкістю, самостійно вибирати навчальний матеріал, 

методи навчання. Ущільнена програма пов‘язана з браком часу на засвоєння 

нового матеріалу і базується виключно на збільшенні навантаження при 

незмінному часі. Ущільнення програми відбувається за рахунок об‘єднання 

навчальних тем, винесення окремих тем на оглядове або самостійне вивчення. 
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Програмоване навчання здійснюється за допомогою спеціальних навчаючих 

програм. Цей метод ґрунтується на наявності точно окресленого обсягу знань, 

умінь і навичок, як слід засвоїти, у його розчленуванні на малі дози (порцій, 

кадри), на сприйманні цих доз в строгій логічній послідовності. Перевагами 

такого навчання є відокремлення головного, істотного в навчальному матеріалі, 

а також контроль за якістю знань, що засвоюються, адже студент має змогу 

перейти до наступного рівня лише за умови успішного складання поточного 

тесту. Метод проблемного навчання ставить перед учнями послідовні й 

цілеспрямовані пізнавальні завдання, при розв‘язанні котрих активно 

засвоюються нові знання. Важливими умовами успішного проблемного 

навчання є необхідність роздумів над проблемою, наявність пізнавального 

інтересу в учнів та застосування попереднього досвіду та знань.  Перевагами 

методу розв‘язання проблемних ситуацій є засвоєння студентами нових для 

себе способів дій, розвиток розумових дій, самостійності, активності, творчого 

мислення, а також забезпечує міцне засвоєння знань. 

До ДРУГОЇ ГРУПИ входять нетрадиційні методики, котрі 

використовують зазвичай не задіяні психічні ресурси людини, а саме 

сугестопедія, релаксопедія, сугестокібернетичний метод, ритмопедія, 

гіпнопедія, техніка занурення у мовне середовище, НЛП. Сугестопедія – метод 

інтенсивного навчання, під час якого інформація проникає у внутрішній світ 

особи через неусвідомлюваний канал. Основою методу є явище гіпермнезії, 

тобто суперзапамятання інформації, яка вводиться на початковій фазі 

гіпнотичного сну. Релаксопедія –- комплекс дидактичних прийомів, що 

передбачають використання в навчально-виховному процесі релаксації, тобто 

психічного і фізичного розслаблення, що викликається так званим педагогічним 

навіюванням. В основі сугестокібернетичного методу (25 кадр) лежать 

надшвидкісне пред‘явлення стимульного матеріалу за допомогою кіноапаратів 

з прискореним рухом візуального ряду, який неможливо фіксувати на рівні 

свідомості, перед полем зору учня на фоні глибокої м‘язової та психічної 

релаксації. Метод дозволяє автоматизувати подання лексики та граматичні 

моделі для навчання початківців за обмежений відрізок часу. Ритмопедія 

належить до методів, що забезпечують інтенсифікацію процесу 

запам‘ятовування на основі створення сприятливих умов для роботи механізмів 

пам‘яті. Метод був розроблений в Кишинівському університеті професором 

Бурденюком у 1981 році. Ритмопедія є методикою введення іншомовної 

інформації, її закріплення і активізації з використанням ритмостимулювання в 

процесі групового спілкування. Ритмостимуляція розглядається розробниками 

методу як дія на психіку людини монотонними низькочастотними імпульсами 

звуку, світла, кольору через слухові, зорові і тактильні (дотикові) аналізатори. 

Суть гіпнопедії (навчанні під час сну) полягає в тому, що учневі пропонується 

під час сну прослуховувати матеріал, що вводиться за допомогою 

магнітофонного запису. Техніка занурення у мовне середовище не обов‘язково 

вимагає перебування у країні, мова якої вивчається. Цілком достатнім 

вважається проведення тривалих занять (декілька годин).  Основною метою 

такого навчання є подолання мовного бар‘єру. Занурення не зробить вас 
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експертом в даної галузі знань, проте дозволить вам орієнтуватися в цій області 

шляхом природного вбирання інформації, що оточує вас. Різницею між 

інтенсивним навчанням і технікою занурення є те, у першому випадку учень 

виступає активним діячем. Занурення у мовне середовище (якщо це тільки не 

перебування в іншій країні) не вимагає відразу від учня активних дій. Довгий 

час учень може просто сприймати нову мовну систему, аналізувати і 

запам‘ятовувати. НЛП - техніка, котра розширює можливості людської 

неврологічної системи і вчить управляти нею для керування поведінкою, 

почуттями.  
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LE ROLE DU STYLE PERSONNEL DANS L’APPRENTISSAGE 

DE LA  PRODUCTION ORALE 

     Les productions linguistiques orales ou écrites sont révélatrices du style 

d‘apprentissage de chaque apprenant.    Dans bien des parcours d‘apprentissage, il 

peut paraître souhaitable, à un moment ou à un autre, de concentrer l‘attention sur le 

développement des stratégies qui permettent d‘accomplir tel ou tel type de tâches 

comportant une dimension langagière. 

L‘objectif est alors d‘améliorer les stratégies auxquelles l‘apprenant a 

habituellement recours, en les complexifiant, en les étendant, en les rendant plus 

conscientes, en facilitant leur transfert à des tâches où elles n‘étaient pas d‘abord 

activées.  

Les stratégies sont le moyen utilisé par l‘étudiant d‘une langue pour mobiliser 

et équilibrer ses ressources et pour mettre en oeuvre des aptitudes et des opérations 

afin de répondre aux exigences de la communication en situation et d‘exécuter la 

tâche avec succès et de la façon la plus complète et la plus économique possible – en 

fonction de son but précis. Les stratégies communicatives ne devraient pas, en 

conséquence, s‘interpréter seulement selon un modèle d‘incapacité, comme une façon 

de remédier à un déficit langagier ou à une erreur de communication. Dans une visée 

d‘apprentissage, les stratégies que l‘individu sélectionne pour accomplir une tâche 

donnée peuvent jouer de la diversité des savoir-apprendre qu‘il a à sa disposition. 
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Mais c‘est aussi au travers de la diversité des expériences d‘apprentissage, dès lors 

que celles-ci ne sont ni cloisonnées entre elles ni strictement répétitives, qu‘il enrichit 

ses capacités à apprendre. 

         L‘acquisition de stratégies d‘apprentissage est la clé vers une grande 

autonomie de l‘apprenant. Bien que ces stratégies sont à utiliser individuellement par 

l‘apprenant, les formateurs jouent un rôle important dans la sensibilisation aux 

stratégies d‘apprentissage et de là une mise en pratique efficace de ces mêmes 

stratégies. Le recours par l‘apprenant à des stratégies d‘apprentissage résulte en 

confiance de soi accrue. Les stratégies d‘apprentissage sont des actions entreprises 

par l‘apprenant pour l‘aider à acquérir, stocker, retrouver et utiliser des informations. 

L‘utilisation des stratégies d‘apprentissage permettra à l‘apprenant de rendre son 

apprentissage plus efficace, plus agréable, plus autonome et plus transférable vers de 

nouvelles situations. 

Il existe deux types de stratégies d‘apprentissage: 

1. Stratégies directes 

2. Stratégies indirectes 

Stratégies directes :  

- Mémorisation : création de liens mentaux par le regroupement de mots par 

champ sémantique, l‘association et la mise en contexte des mots dans des phrases : 

association avec images et sons par l‘utilisation d‘une imagerie visuelle, un mind-

mapping, image auditive ; révision régulière et structurée du vocabulaire ;association 

d‘un mot à une action ou un mouvement. 

- Stratégies cognitives : pratiquer : répéter, pratiquer les sons de différentes 

façons, utiliser des fonctions de langue, combiner des éléments connus afin de 

produire des séquences plus longues, pratiquer le nouveau vocabulaire dans 

descontextes naturels et réalistes.Comprendre des messages : utiliser les techniques 

du skimming (lecture rapide en vue d‘une compréhension globale) et du scanning 

(lecture sélective) pour la compréhension des messages.Analyser et raisonner : 

analyser des expressions ou des mots en les décomposant, raisonner déductivement 

en appliquant les règles générales dans la langue cible, comparer de façon contrastive 

des éléments de la langue cible avec des éléments de la langue maternelle, transférer 

des structures de la langue maternelle vers la langue cible, traduire. Créer une 

structure pour réception et production : prise de notes, rédaction de résumés et la mise 

en évidence de certains passages. 

- Stratégies de compensation : deviner intelligemment en utilisant des indices 

linguistiques ou non linguistiques. Dépasser ses limites dans la production en passant 

à la langue maternelle, la demande d‘aide, l‘utilisation de gestes, de paraphrases et 

l‘adaptation du message à son niveau de langue. 

Stratégies indirectes : 

- Stratégies métacognitives : préparer une activité future en préparant le 

vocabulaire et en le reliant à de la matière déjà vue. Accorder une attention 

particulière à la tâche à effectuer et/ou sélective en décidant à l‘avance les points sur 

lesquels se focaliser. Postposer la phase de production au profit de la phase d‘écoute 

ou de compréhension à l‘audition. Sensibiliser à la technique d‘apprentissage d‘une 

langue. Permettre aux apprenants d‘échanger sur leurs bonnes pratiques 



22 

 

d‘apprentissage d‘une langue. Organiser un environnement de travail adéquat : 

environnement physique, planning de travail, supports de prise de notes. Définir des 

objectifs d‘apprentissage par compétence (compréhension à l‘audition,  production 

orale, production écrite, compréhension à la lecture). Chercher des opportunités de 

pratique pour chaque compétence langagière.Auto-évaluer ses progrès dans chaque 

compétence langagière. 

- Stratégies affectives : utiliser des techniques de relaxation ; utiliser le rire ; 

s‘encourager ; prendre des risques calculés ;se récompenser. 

- Stratégies sociales : poser des questions pour obtenir des explications, 

informations ; demander à être corrigé ; coopérer avec d‘autres apprenants ;coopérer 

avec des locuteurs natifs. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ В 

КОНТЕКСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ГЕРМАНІСТИКИ 

Міжкультурна германістика (Interkulturelle Germanistik) набуває в останні 

роки все більшої актуальності. Багато сучасних авторів стверджують, що 

міжкультурне навчання мусить стояти в центрі викладання іноземних мов.  

В контексті міжкультурної германістики велику роль відіграє порівняльна 

лінгвістика, яка займається різними питаннями мовних контактів. Вивчення 

іноземної мови на основі співставлення, порівняння мови з рідною мовою 

допомагає кращому засвоєнню мови, яка вивчається. Особливо це важливо для 

підготовки перекладачів, оскільки розробки з питань перекладу базуються на 

порівняльному аналізі. 

Широке поле для досліджень в галузі міжкультурної германістики являє 

собою фразеологія. Існує багато класифікацій фразеологічних одиниць (ФО) 

різних авторів, які дещо різняться в теоретичних трактуваннях (Чернишова І., 

Кунін В., Шанський Н., Бінович Л., Райхштейн О. та інші). Ми розуміємо під 

ФО лексико-граматичну єдність двох і більше компонентів у формі 

словосполучення чи речення, яка має цілісне значення і відтворюється у мові 

автоматично. 

Велику групу серед ФО становлять сталі фрази (festgeprägte Sätze, 

устойчивые фразы). Вони відрізняються від сталих словосполучень, які 

функціонально еквівалентні слову, тим, що самі є закінченим висловленням.  

Пор.: Сталі словосполучення – Hals über Kopf (стрімголов); der rote Hahn   

(червоний півень, пожежа);   
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Сталі фрази – So schnell schießen die Preußen nicht (Так швидко справи не 

робляться);  Der Wind schlägt um (Ситуація різко змінюється); Ich kam, ich sah, 

ich siegte (Прийшов, побачив, переміг). 

Сталі фрази – це фразеологізми, змінюваність яких обмежена всебічно 

або в якомусь одному аспекті (в лексиці або в граматиці). До всебічно сталих 

фраз відносяться прислів‘я, приказки та «крилаті фрази». Всі сталі фрази 

ідіоматичні. Особливі труднощі для перекладачів являють немотивовані 

ідіоматичні фрази з неясним образом, які потребують спеціального історичного 

тлумачення. 

Наприклад: Bei j-m ist Schmalhans Küchenmeister (хтось сидить на 

голодному пайку); der (Klapper) – Storch kommt zu (у когось очікується 

збільшення сім’ї) 

У виникненні сталих фраз велику роль відіграють екстралінгвістичні та 

етнолінгвістичні фактори. Образи, які лежать в основі певних фраз, є 

специфічними для кожної мови зокрема і безпосередньо пов‘язані з реаліями 

відповідних народів. Вони свідчать про тісний зв'язок фразеології 

порівнювальних мов з історією, культурою і побутом відповідних носіїв мови. 

В різних мовах є сталі фрази, які належать до загально етимологічного 

світового фонду і для яких характерні тотожність семантики, тотожність (або 

подібність) структури. Це іншомовні утворення, які запозичені без перекладу з 

різних мов. 

Наприклад: Veni, vidi, vici (прийшов, побачив, переміг);  

                     Homo homini lupus est (Людина людині вовк). 

Наявність міжмовних збігів у галузі фразеології у різних мовах є 

закономірним явищем і підтверджує, що людське мислення підлягає загальним 

законам логіки і психології. 

Порівнюючи сталі фрази німецької і української мов (особливо 

прислів‘їв), можна однак помітити, що вони складаються із слів, які 

відображають реалії, невідомі носіям інших мов, оскільки значна частина 

фразеологізмів зберігає свою національну специфіку, зумовлену самобутнім 

характером історичної долі й культури носіїв порівнювальних мов, а також 

своєрідністю їх лексико-семантичних систем. Так, наприклад, глибоко 

національними є такі німецькі фразеологізми: 

- Viele Wenig machen ein Viel; 

- Der Hab’ ich ist mir lieber, als der Hätt’ ich; 

- Fummel dich hat den Hals gebrochen. 

Багато архаїзмів мають в своєму складі прислів‘я, наприклад: лексичні 

архаїзми 

- Treunde in der Not gehen hundert auf ein Lot; 

- Alter ist ein schweres Malter; 

- Reiche Leute haben viele Freunde und Mage; 

Граматичні архаїзми: Unrecht Gut gedeihet nicht; Gut Ding will Weile 

haben; Aus fremden Landen ist gut lügen. 

Ми вважаємо, що дуже цікавим є дослідження німецько-українських 

фразеологічних паралелей, бо це є шлях до виявлення національної 
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своєрідності фразеологічних систем різних мов, а також їхньої тотожності. Ця 

спільність є результатом взаємодії народів, а також мовного запозичення. Крім 

того вона пояснюється тим, що у житті різних народів існують подібні явища і 

постійні контакти.  

Порівняльне вивчення фразеологізмів німецької та української мов 

сприятиме як збагаченню знань тих, хто вивчає іноземну мову, так й глибшому 

засвоєнню ними виразів рідної мови.  
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PERSUASIVE TECHNIQUES IN A SPEECH 

   Persuasive speech in public speaking is the art of using words to influence an 

audience. It involves directing, guiding or appealing to the thinking, logic or 

emotions of an individual or an audience. The goal is to help the listeners to accept 

the idea, attitude or action being presented by the speaker. It is accomplished by the 

use of argumentation, rationalization, symbolism's, and presenting supportive 

information.  

   In today's world people encounter a lot of sophisticated examples of 

persuasion.                           

Well-written editorials, television commercials, campaign speeches, university 

lectures, class-room presentations are good examples of a persuasive speech. When 

we hear a persuasive speech or read a persuasive article, we will be better able to 

assess its truth and honesty if we can recognize what kind of persuasion it employs. 

The most commonly used approach to preparing effective speech is to blend the three 

techniques -- identification, appeals to logic, and appeals to emotions. Combining 

these three techniques will give the speech added impact, since it will appeal to the 

heads and the hearts of the listeners. 

   Identification occurs when a listener views the speaker as someone like 

himself or herself, and therefore a person to be trusted and believed. The resemblance 

may be between the speaker's outer life and the listener's inner life or between the 

speaker's outer life and the listener's outer life. Identification is used to establish the 

speaker's credibility and evoke the audience's goodwill. Some specific techniques for 

establishing credibility include relying on an established reputation; demonstrating 

knowledge of the topic; and conveying sincerity. Ways to establish goodwill include 

stressing interest held in common with the listeners; identifying oneself with some 

person or cause the listeners admire; or complimenting a positive quality of the 

listeners. Speakers usually try to evoke identification by their listeners  during the 
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introduction of a speech in order to establish a feeling of trust and goodwill that will 

continue throughout the speech. 

   Appeals to logic occur when a speaker presents an argument supported by 

evidence as a reason the audience should believe  that his or her position is correct. 

There are three kinds of evidence that can support a logical argument: factual 

illustration, statistics, expert testimony. Each argument should be supported by at 

least two pieces of evidence.  

   Appeals to emotions occur when the speaker says that the listener should 

accept his or her position  because doing so will fulfill one of the listener's basic 

physical, psychological, or social needs. All appeals to emotion touch on some basic 

fear or need of the listeners. The "evidence" supporting appeals to emotion is usually 

an anecdote illustrating the reality of the fear or need. 

Persuasive speaking requires not only knowing techniques but also principles. 

 However, to be effective in persuading, the speaker will need to do much more. 

He or she will need to understand and be able to apply the principles. 

  Take fluency for example. If the speech lacks this one little quality, the speaker 

will hinder his/her ability to persuade. This is a fundamental principle of good 

speech. All the other tips and tricks in the world will not compensate for a lack of 

fluency.  The Challenge.  Consider the listening styles of the audience. This adds yet 

another element that demands attention to enable the speaker to give a persuasive 

speech. It's not tips and tricks that will help. 

  The challenge is understanding the human mind and meeting it's needs.To be a 

persuasive speaker will also require one to challenge the traditional ways of 

presenting information. Most speech text books might encourage you to start with a 

story, an anecdote or even a joke. To truly master persuasive speaking, the speaker 

will need to reevaluate these traditional ideas. They may not be the most effective for 

your audience.  

   Persuasive speech mastery can be divided into three considerations: Mental 

Preparation.Identifying the audience and their needs as fellow participants in the race 

we call human. The speaker must identify his/her needs. What he/she wants to 

accomplish, major and minor goals he/she hopes to persuade. The own purpose. 

Unlike plans that can change, a purpose remains the same. 

    Dealing with the own stress.The speaker's mental framing of this process. 

Sometimes there needs to be a straightening out of the mental relationship of what 

you want and what you want for the audience (When Right and Left Brains are in 

different frames). Getting your mind into the best frame for success. A simple 

philosophy here, the more you can focus on helping others get what they want the 

sooner you can get what you want. 

   What you say. Illustrations or Stories: weave the picture from introduction 

through the entire speech. The story or illustration will give the visual and auditory 

memory pegs to hang the information on for memory. Give an illustration with a 

moral, and yours is the privilege of placing the information within their hearts, their 

seat of motivation.  

    How to say it. All the speech qualities come to play here. The more adept the 

speaker is at using them, the more persuasive is his speech.  
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MOBILE TECHNOLOGIES AND LANGUAGE LEARNING 

The growing trends of mobility are considered to be a great source of 

productivity in respect of the individual as autonomous learner and a lifelong learning 

explored in-depth areas of mobile learning.The number of mobile phones in Ukraine 

is about to exceed the population therefore mobile devices can play a vital role in the 

teaching of languages. The way to bring a language to life is to be able to converse in 

it every day. Being exactly a ―wearable computer‖ and the most personal thing 

always carried about by anyone anywhere at any time the mobile device does help 

that most. The Ukrainian students are thoroughly familiar with mobile phones having 

an added advantage in the field of language learning.  

Mobile Assisted Language Learning (MALL) refers to learning mediated via 

handheld devices (mobiles phones, MP3 /MP4 players, PDAs, palmtop computers, 

iPods, tablet PCs, hand-held computers, Smartphones, etc.) and available anytime, 

anywhere. Mobile learning environments might be face-to-face, distance, or online; 

further, they may be self-paced or calendar-based, formal or informal. With MALL 

students are able to access language learning materials, and communicate with their 

teachers and mates. In mobile learning, collaborative listening and speaking activities 

are preferred over reading and writing. The integration of various mobile devices into 

ESP language learning can support and empower students‘ learning, and foster 

autonomous learners offering learners‘ lifestyle and learning strategies, making 

learning more efficient for them. The m-learning proves to be useful and popular with 

teachers and students alike facilitating university-based oral assessment and students‘ 

self-assessment, increasing students‘ communicative competence and motivating 

students to learn English with the fun and familiar props of a mobile phone and web-

chat. Teaching objectives of the MALL are to support students to be able to identify 

features and usages of various mobile devices to promote communications, and use 

mobile devices to learn English.  

The mobile learning is characterised as being spontaneous, bite-sized, fast-

food, short-burst, personal, contextual, portable, ubiquitous, pervasive, ambient, 

convenient, interactive, time saving, and expanding social inclusion in language 

learning. 

Notwithstanding its benefits, MALL also poses related challenges: reduced 

screen sizes, limited audio-visual quality, virtual keyboarding and one-finger data 

entry, limited power, limited availability, limited nonverbal communications, limited 
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message lengths, a lack of cultural context, and potentially limited social interaction, 

connection problems, high cost of data transmission, slow network speeds for video 

and audio, compatibility with computing interfaces. 

Mobile technologies clearly offer numerous practical uses in ESP language 

learning: 

- using online dictionaries; 

- record dates using online calendars and organizing tools; 

- capture notes through use of mobile cameras; 

- email or phone students to arrange meetings for class projects; 

- translation websites; 

- to record and listen to audio from lectures and classes; 

- to listen to audio material aimed at pronunciation practice; 

- to receive text / multimedia messages from teachers with class content; 

- to receive administrative information about course schedules, tests, 

assignments. 

MALL activities are the following: vocabulary review, mobile blogs, mobile 

calendar, online courses for mobiles, mobile polls, mobile television, etc. 

The benefits of m-learning in language education have been widely reported. 

Mobile technologies can be effectively integrated in the language learning 

(collaborative speaking and listening activities) to meet the needs of students in the 

age of ubiquitous. In MALL, learners might access to the learning materials when 

they want to and study them at their pace, thereby learner autonomy is encouraged. 

Despite MALL clear challenges and limitations, the deficiency of applications and 

formal research, it does seem quickly headed for a world where m-learning is a 

fashionable and trendy channel for language study. 
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Борковська І.П. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ ТА 

ПРОВЕДЕННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ 

На всіх етапах вивчення іноземної мови велика увага приділяється 

усному мовленню. Воно набуває якісно нового розвитку стосовно змістовності, 

вмотивованості та інформативності. Джерелом надходження інформації стають 

тексти для читання та аудіювання. Для читання треба пропонувати 

інформативні тексти, що містять актуальні для студентів проблеми, 

обговорення яких організується на післятекстовому етапі. Якщо студентам 

пропонуються різні тексти для читання, для навчання говоріння можна 

використати рольову гру на основі отриманої з текстів інформації, якою можна 

обмінюватися, яку можна порівнювати, робити з неї певні висновки. 

На уроці для студентів-юристів пропонуються три різні тексти до теми 

«Судова система», які містять інформацію про судові системи у трьох різних 

країнах: дві англомовні – США і Великобританії – та в Україні, що дає 

можливість організувати рольову гру, учасниками якої були представники 

різних культур.  

Тексти для читання повинні містити приблизно однакову кількість 

однорідної інформації, що є дуже важливим у процесі обміну нею. 

Студенти діляться на три групи, кожна з яких має прочитати один із 

трьох текстів. При цьому є два основних етапи уроку. Перший і найважливіший 

етап – організація інформаційної підтримки.  Дії на цьому етапі : 

 Студенти читають тексти індивідуально. 

 У разі необхідності викладач роздає картки, де пропонуються важкі 

для розуміння слова або словосполучення. 

 Контроль розуміння текстів проводиться за допомогою заповнення 

таблиці, яка складається із трьох колонок: Ukrainian judicial system, American  

judicial system and English judicial system, які слід заповнити інформацією 

наскільки змінювалась судова система протягом історії, яка організація судової 

системи країни, головний суд країни, види судів. Робота проходить в 

однорідних групах ( студенти мають один спільний текст). 

 

Information Ukrainian 

judicial 

system 

American  

judicial 

system 

English 

judicial 

system 

Development of the 

court system throughout 

the history 

   

Organization of court 

system 

   

The main  court    

Types of courts    
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 Останнім  завданням етапу організації інформаційної підтримки є 

обмін інформацією у змішаних групах і заповнення решти таблиці. Троє 

учасників кожної змішаної групи читали різні тексти. Тепер цією інформацією 

можна обмінятись. Для цього двоє учасників спілкування ставлять запитання 

третьому і записують його відповіді у своїх таблицях. Наприкінці спілкування в 

усіх учасників є повністю заповнена таблиця. 

На другому етапі уроку проводиться рольова гра. Студенти діляться на 

дві групи: групу експертів і групу знавців судових систем різних країн. Далі йде 

презентація судової системи кожним знавцем і після цього експерти 

обговорюють інформацію про різні судові системи. При підбитті підсумків 

учасники обговорення визначають найефективнішу судову систему країни, 

мотивуючи свій вибір. 

 

Борушевич І.В. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

LA LECTURE ET LA TRADUCTION DE LA LITTERATURE DE 

BELLES-LETTRES COMME UN DES MOYENS DE L’APPRENTISSAGE 

DE LA LANGUE ETRANGÈRE 

 La lecture et la traduction de textes littéraires en langue étrangère, ce qui 

plaсe donc l‘oral au second plan. La langue est conçue  comme un ensemble de règles 

et d‘exceptions que l‘on retrouve et l‘on étudiait dans des textes et qui peuvent être 

rapprochées de la langue maternelle. Cependant on accorde plus d‘importance à la 

forme littéraire qu‘au sens des textes, même si celui-ci n‘est pas totalement négligé. 

Pendant les cours il faut integrer autour d‘un texte de base des contenus 

grammaticaux gradés et réduits par rapport à la méthodologie traditionnelle, ils 

multiplient et varient les exercices de réemploi des formes linguistiques enseignées, 

et introduisent au fur et à mesure des besoins des apprenants des listes de vocabulaire 

organisées par rapport à des thèmes de la vie quotidienne. 

L‘objectif principal de cette thèse consiste à distinguer le rôle et les fonctions 

des particularités lexicales du style de belles-lettres et à déterminer les moyens les 

plus typiques de leur transmission adéquate pendant la traduction. Les unités 

lexicales français et ukrainiens representent l‘objet de l‘étude de cette thèse. Les 

problèmes de la traduction littéraire sont immenses. Il serair à peine exagéré de dire 

que la traduction est faite entièrement de problèmes et qu‘ils sont par essence 

insolubles. L‘exercice de la traduction est un effort pour tenter d‘approcher d‘une 

solution, qui restera toujours inaccessible. Il s‘agit de faire passer un texte littéraire 

d‘une langue dans une autre et que la différence entre deux langues élève une barrière 

entre le texte écrit et le lecteur qui pense et lit dans l‘autre. Les complexités de la 

traduction des particularités lexicales de belles-lettres apparaissent pendant les 

recherches des conformités entre les éléments de deux langues. Alors, l‘étude de ce 

thème pour la science linguistique est toujours d‘une grande importance et présente 

un grand intérêt. 

D‘une langue à l‘autre, les concepts ne se recouvrent jamais tout à fait, ce qui 

suffit à faire de la traduction, à l‘échelle de chaque mot, une tâche difficile. 
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En somme, les dictionnaires, bien qu‘ils soient des outils indispensables, ne 

servent jamais que de source d‘inspiration. A l‘échelle de la phrase, le casse-tête se 

complique encore. Si l‘on enlève le fait qu‘il faille trouver des équivalents pour 

chaque élément qui la compose, il s‘agit de restituer son rythme général, son souffle, 

sa respiration, ses teintes et ses sonorités : son style. Donc si traduire, c‘est donner à 

lire une œuvre dans une autre langue, il devient nécessaire de reproduire ce style, non 

à l‘identique, mais de les transposer. 

On trouve chez bon nombre d‘auteurs, des tournures qui interdisent, purement 

et simplement, l‘emploi du passé simple ou de certaines formes lexicales trop 

soutenues.Enfin, le problème du choix entre passé composé et passé simple est sans 

doute le plus épineux qui soit. De plus, la valeur de ces deux temps en français n‘est 

pas exactement la même. On pourrait dire du passé composé qu‘il est un temps 

paradoxal, puisqu‘il est lié au présent par l‘actualité même du résultat de l‘action 

qu‘il évoque (tandis que l‘imparfait est détaché du présent par l‘ancienneté du 

processus qu‘il décrit). Il n‘est pas du même registre que le passé simple, puisque ce 

dernier a entièrement disparu de l‘usage oral, et son utilisation abondante, entre 

autres, dans la littérature existentialiste, lui donne une autre couleur qu‘au passé 

simple. Mais surtout, le passé simple et l‘imparfait évoquent le même résultat. En 

revanche, le passé simple brise quant à lui tout lien avec le présent, pour situer ce 

résultat dans un passé définitivement achevé, ce qui fait de lui le passé narratif par 

excellence. De sorte que si l‘on doit choisir entre ces deux temps, on doit choisir non 

seulement entre deux styles, mais aussi entre deux contenus informatifs différents. 

Les éléments propres à la traduction littéraire sont la manière de résoudre des 

problèmes culturels, de traduire l‘humour, l‘approximation. Mais dans les romans il y 

a également de la traduction technique : des voitures, des maladies, de l‘architecture, 

de l‘histoire, de la zoologie, etc. Le traducteur doit sans cesse résoudre des 

problèmes, trouver des équivalences aux jeux de mots. Pour les différences 

culturelles, le traducteur fait de l‘adaptation : le lecteur français ne doit pas réaliser 

qu‘il s‘agit d‘une traduction, le traducteur s‘écarte du texte dès lors qu‘il s‘agit d‘une 

notion étrangère à la réalité française. 

Le grand principe qui régit la traduction littéraire est le respect du texte : pas 

d‘omissions, pas d‘ajouts. Ce principe est loin d‘avoir été toujours respecté. Au XIXe 

siècle, les traducteurs français de littérature anglaise ne se gênaient pas pour laisser 

de côté ce qu‘ils ne comprenaient pas ou ce qu‘ils n‘approuvaient pas dans les textes 

de leurs auteurs, non plus que pour introduire leurs réflexions personnelles et divers 

enjolivements. 

Cette pratique a été très répandue dans la littérature pour l‘enfance et la 

jeunesse, car il y avait des impératifs éducatifs moraux et religieux, à savoir ce qui est 

bon pour les enfants. 

Le traducteur doit s‘effacer derrière son ouvrage. Les deux écueils majeurs sont 

les excès du littéralisme et ceux de l‘infidélité. Il y a des traducteurs préoccupés de 

rester proches du texte originel, d‘autres soucieux du produit de leur propre travail. 

Dans le cas de très grandes œuvres littéraires, comme celle de Shakespeare, il 

n‘y a pas de traduction définitive. Les traductions vieillissent et sont à revoir au bout 

de quelques années. 
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Le procédé le plus répendu de la transmission de toutes les particularités 

lexicales du style de belles-lettres au cours de la traduction est la recherche d‘un 

équivalent direct, en cas de son absence il faut profiter de la traduction descriptive, il 

y a aussi des cas de l‘emploi de calque et de la traduction mot à mot. 

 

Введенская Т. 

Доцент, кандидат филологических наук, 

Национальный горный университет 

 

PRINCIPLES AND SKILLS FOR TRAINING INTERPRETERS 

It is common knowledge that language training began with the ultimate goal to 

provide competent interpreters and translators for performing quite a number of 

pragmatic tasks – facilitating commercial, political and diplomatic relations between 

countries and individuals; translating common documents, contracts, treaties and 

texts of paramount value like the Bible. Strange as it may seem, up to the present 

moment, there is no generally acknowledged system of interpreters‘ training with 

sufficiently developed background of principles and approaches based on essential 

skills‘ criterion. Each school of knowledge tends to suggest its own framework of 

reference and list of competencies that form the foundation for educating interpreters. 

To begin with, it should be noted that the post-Soviet system of interpreters‘ 

training, contrary to the European and American counterparts, has not distinguished 

between preparing interpreters and translators. Thus, graduates from Ukrainian 

translation departments are theoretically ―multiskilled‖, but in reality they are lacking 

rigorous practice in their specialty. The analysis of the translation department 

curricula shows that as a matter of fact there is a substantial bias towards developing 

translating skills per se at the expense of interpreting ones. Another reason why 

competent professional interpreters are so few and far between is the lack of 

experienced interpreters working as experienced instructors. Like good athletes, even 

very good interpreters are themselves quite non-analytical in their modus operandi, 

which means that not all good interpreters can work successfully as good instructors. 

It is obvious that skills of interpretation and translation are separate from 

foreign language skills, though profound language competence is a prerequisite but it 

is not sufficient for successful performance both as an interpreter and translator. 

Besides the skills for interpretation are distinct from the ones for translation since 

these two activities are basically different. Interpretation involves the immediate 

communication of meaning from one language to another. Although there are 

correspondences between interpreting and translating, an interpreter conveys meaning 

orally, while a translator conveys meaning from written text to written text. As a 

result, interpretation requires skills different from those needed for translation, 

namely ―behavioral‖ skills. 

British National Network for Interpreting has developed a map of interpreting 

skills including, additionally to excellent knowledge of the foreign language and 

mastery of mother tongue: empathy, flexibility, adaptability, sense of initiative, 

stamina, analytical skills, cultural awareness, tact and diplomacy, research skills, 

public speaking skills, note-taking skills and team-working skills. These specialized 
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non-linguistic skills related to the workplace must be acquired through training, 

practice, or both. Because a high degree of concentration and stamina are a necessity, 

interpreters usually work in teams. Because interpreting takes place in a wide range 

of formal and informal settings 9such as hospitals, courts, and international 

conferences), applicable protocols and conventions must be mastered and followed. 

The interpreter must also be able to use special equipment and follow accepted 

professional practices (such as setting aside personal opinion and maintaining 

confidentiality of information). 

As with any language mediation, knowledge of socio-cultural factors and 

familiarity with the subject matter are necessary. Interpretation tasks vary in 

complexity and often require extensive preparation in advance. Topics may be highly 

specialized, therefore, in addition to broad experience in interpreting, use of language 

tools and resources, consultation with experts will serve to enhance the interpreter‘s 

performance. Analytical and research skills allow the individual to proceed 

methodically in order to gain basic knowledge of various specialized fields, develop 

subject matter glossaries, and verify appropriateness of the equivalents chosen. In 

consecutive interpretation, interpreters generally take notes as memory aids to 

reconstruct the message and seek clarification if the respect will not disrupt the event. 

Interagency Language Roundtable, a US federal organization, developed a 

number of documents which analyze. the factors that interpretation performance level 

depends on: 1) command of two working languages, 2) ability to choose an 

appropriate expression, 3) familiarity with the cultural context of both languages, 4) 

knowledge of terminology in specialized fields, 5) observance of protocols applicable 

to different settings and 6) mastery of modes applicable to these settings. On the basis 

of these criteria, it is possible to work out the skills level descriptors for assessing the 

professional competence of interpreters. The only reliable way to gauge how well a 

specialist performs is to administer tests in a given setting, reflecting real-world tasks 

and content. 

 

Веденькова М. 

професор, доктор філологічних наук, 

Прутчикова В. 

доцент, кандидат філологічних наук, 

Національна металургійна академія України 

АВТОНОМНЕ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Останнім часом в методичній літературі, присвяченій проблемам 

вивченню іноземної мови, все частіше дискутуються питання навчальних 

стратегій і тактик так званого «автономного вивчення» іноземної мови [1, 2]. 

Увага акцентується на тому, що сучасне інформативне суспільство  стимулює 

науково-методичну спільноту до нових підходів до інституціонального 

навчального процесу навчання іноземним мовам у зв‘язку з вимогами часу, з 

одного боку, та готовністю до таких змін самого суспільства, - з іншого.  

Сьогоднішній інституціональний навчальний процес навчання іноземним 

мовам вже не може обмежуватися лише презентацією, обробкою матеріалу та 

контролем за його засвоєнням студентами, а повинен включати в себе 
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навчальні «вектори на перспективу» і завчасно впроваджувати оптимальні 

стратегії та тактики автономного, самостійного вивчення іноземної мови 

студентами як зараз , так і в подальшому, завдячуючи яким  на певному етапі у 

них складеться особиста філософія вивчення мови за принципом «reflective or 

risk-taking» [3], керуючись якою вони зможуть повною мірою реалізовувати 

свої особисті ресурси та приймати самостійні рішення задля удосконалення 

своїх мовних компетенцій. 

Метою даної статті є визначення певних стратегій та цільових технік  

автономного вивчення іноземної мови, які можуть бути запропоновані частково 

на заняттях, проте їх використання зорієнтоване в основному на майбутнє 

самостійне вивчення мови. 

Актуальність даної проблематики не викликає сумнівів, оскільки вона 

корелює з загальноєвропейським вектором на самостійне післявузівське 

удосконалення знань з іноземної мови «протягом життя», а, окрім того, також з 

теперішніми навчальними програмами з іноземної мови в українських вишах, 

де вивчення іноземної мови виглядає як певне «полірування знань» після 

ґрунтовного вивчення мови в школі (враховуючи кількість запропонованих 

МОН кредитів для вивчення іноземної мови), що теж спонукає орієнтуватися на 

самостійне вивчення мови. 

Визначаючи основні поняття, під техніками навчання ми розуміємо певні 

вузько визначені навички, які застосовуються при виконанні специфічно 

орієнтованих завдань (наприклад, техніка читання, уміння працювати зі 

словником,  з матеріалами в інтернет-мережі тощо). А навчальні стратегії – це 

набір цілої низки технік навчання, які завдяки їх оптимальному, комбінованому 

застосуванні забезпечують досягнення певної навчальної мети (наприклад, 

конкретна мета: навчити працювати з довідниковими інтернет-матеріалами 

тощо). 

Конкретизація даних стратегій і тактик потребує врахування 

особливостей процесу засвоєння та удосконалення мови взагалі та досягнення 

певних етапів досягнення мовних компетенцій. Засвоєння мови взагалі 

здійснюється під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. Так до зовнішніх 

факторів слід віднести: час для вивчення мови; якісний та кількісний 

початковий рівень мовних знань; соціальне оточення, в якому вивчається 

(засвоюється) мова; відносини між партнерами по комунікації. До внутрішніх 

факторів відносяться: вік; фонові знання та рівень знання іноземної мови; мета 

вивчення мови, або індивідуальна орієнтація („Для чого вивчається мова?); 

відношення особи до мови, яка вивчається (престиж знання даної мови, 

бажання вивчити мову); до якого типу належить особа; для яких цілей вивчає 

іноземну мову; яку саме іноземну мову вивчає; скільки часу має для вивчення 

мови; чи має можливість застосовувати знання мови в мовному середовищі; в 

якому соціальному середовищі перебуває тощо [4]. 

Як видно із даного переліку факторів, які впливають на вивчення та 

засвоєння мови особистістю, переважають внутрішні. Отже і навички 

самостійної роботи, які слід відпрацьовувати зі студентами ще підчас навчання, 
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мають корелювати переважно з цими факторами та бути орієнтовані на 

оптимізацію та позитивний розвиток саме внутрішніх факторів. 

Крім того, слід враховувати, що процес вивчення мови відрізняється від 

процесу засвоєння мови, оскільки засвоєння мови передбачає постійні 

неусвідомлені і імпліцитні комунікативні дії у певному (як правило звичному) 

оточенні та завдяки повсякденним соціальним контактам. А процес вивчення 

мови, навпаки, здійснюється  свідомо, експліцитно і до того ж управляється, і 

відбувається переважно на інституціональній основі (дитсадок, школа, вуз, 

курси тощо). Тобто, при визначенні стратегій та тактик автономного навчання 

потрібно враховувати, що вони мають корелювати зі специфікою протікання 

обох даних процесів.  

Відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти [5] 

визначають основні складові комунікативної компетентності, досягнення якої 

ставиться за мету при навчанні / або вивченні іноземних мов, це такі:                

1) лінгвістична компетенція (мовні знання, уміння і навички в галузі фонетики, 

лексики та граматики); 2) мовленнєва або дискурсна компетенція (здатність 

адекватно використовувати мовні засоби для побудови висловлювань і текстів 

згідно з нормами мови в усному чи письмовому мовленні); 3) прагматична 

компетенція (оптимальне використання мовних засобів у певній функції);                                

4) соціолінгвістична компетенція (здатність використовувати мовні засоби 

відповідно до ситуації спілкування в соціальному контексті); 5) соціокультурна 

компетенція (здатність застосовувати знання про національну культуру країн, 

мова яких вивчається, безпосередньо у міжкультурній мовній ситуації);            

6) стратегічна компетенція (вміння відбирати й використовувати 

найефективніші засоби та прийоми вирішення комунікативних завдань) [4]. 

Відповідно до вищеназваних складових комунікативної компетентності 

для формування і у подальшому удосконалення загально-навчальних і 

спеціальних умінь для автономного вивчення іноземної мови доцільно 

впроваджувати наступні прямі (когнітивні) навчальні стратегії та тактики які 

мають переважно інституціональний характер, та непрямі навчальні стратегії та 

тактики, які, в основному, передбачають особистісні аспекти навчання: 

Прямі (когнітивні) навчальні стратегії та тактики: 

1. Стратегії роботи з пам‘яттю (тактики: визначати ментальні зв‘язки, 

створюючи складні слова та словосполучення та вмонтовуючи їх у різні 

контексти; використовувати автентичний наочний та аудіоматеріал; 

повторювати матеріал регулярно, збільшуючи інтервали між повторюваннями 

тощо). 

2. Стратегії роботи с мовним матеріалом (тактики:  структурування та 

членування мовних одиниць; аналіз та обґрунтування застосовування правил; 

тренування кліше, моделей речень; застосування допоміжних засобів таких як 

словники, граматики, зразки листів тощо). 

Непрямі навчальні стратегії та тактики: 

1. Стратегії саморегуляції (тактики: концентруватися на навчанні; 

організовувати та планувати навчання; визначати цілі, інтенції (наміри) та 

засоби їх досягнення; засвоювати стратегії навчання та застосовувати їх; 
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організовувати свою роботу (час, місце); контролювати та оцінювати процес 

навчання та досягнення цілей). 

     2. Афективні стратегії (тактики: уникати стресу;  розслаблятися та 

мотивувати себе до навчання; уникати великих ризиків від помилок, 

нагороджувати себе за успіхи; відслідковувати свої відчуття від навчання та 

обговорювати їх; вести щоденник). 

     3. Соціальні стратегії (тактики: ставити запитання, просити пояснити 

або виправити помилки при спілкуванні з носіями мови; співпрацювати з 

одногрупниками, з носіями мови, кооперуватися; уявляти себе на місці іншого; 

розуміти чужу культуру, думки, уявляти почуття інших). 

     4. Стратегії застосування мови (тактики: будувати гіпотези та 

верифікувати їх; виводити значення мовних одиниць спираючись на їх мовні 

зв‘язки, ситуацію, контекст; додатково застосовувати відповідні невербальні 

засоби як міміка, жести тощо, висловлюватися іншими словами, в окремих 

випадках застосовувати мовні одиниці рідної мови). 

Ефективними будуть також наступні засоби стимулювання засвоєння 

іноземної мови у побуті, на роботі та інших сферах життя: міждисциплінарна 

сфера діяльності, застосування новітніх здобутків науки та техніки для 

удосконалення мови такі як інтернет – блоги, форуми, скайп, чати, інтернет-

конференції; відео – уроки іноземної мови на your tube, опції відкритих 

університетів (open university), телебачення – програми країн з відповідним 

мовним фоном, знайомитися з останніми практичними педагогічними 

розробками у сфері вивчення іноземної мови, читати іншомовну літературу як 

для життя, так і за фахом для конкретного застосування, постійно генерувати 

стимули та мотиви для засвоєння мови (іншомовні контакти та відповідне 

мовне оточення) тощо.
 

Отже, визначення стратегій і тактик самостійного або автономного 

удосконалення мовних компетенцій можливе лише за умови використання як 

дидактичних методик вивчення мови інституціонального характеру, так і 

тактик активізації і стимуляції комунікативно-мовленнєвих дій, спрямованих на 

соціально-побутове засвоєння мови.  Тобто, по суті це принципи та методики 

навчання, які збалансовано об‘єднують інституціональні та не інституціональні 

форми та методи навчання, які можуть бути визначені як принципи так званої 

«самодидактики». 
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ІНТЕРНЕТ-ОРІЄНТОВАНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ 

ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

Розвиток глобальної комп‘ютерної мережі Інтернет відкриє нові 

перспективи вдосконалення освітньої системи. Це відображується як на 

технічному оснащенні освітніх закладів, розширенні їх доступу до світових 

інформаційних ресурсів, так і на використанні нових видів, методів і форм 

навчання, орієнтованих на оптимізацію педагогічного процесу за рахунок 

підвищення пізнавальної мотивації студентів і активації їх самостійної роботи 

та пізнавальної діяльності в процесі навчання. [1] Процес оновлення системи 

освіти включає створення нових навчальних програм, спрямованих на розвиток 

творчої особистості, спроможної вирішувати складні проблеми 

інтелектуального й морального характеру. Відомо, що в час стрімкого розвитку 

наукового й технічного прогресу вирішальну роль відіграє вміння грамотно 

взаємодіяти перш за все на комунікативному рівні. Для вирішення 

різноманітних освітніх задач багато прогресивних закладів освіти починають 

сповідувати особистісно-орієнтований підхід до виховання, спрямований на 

виявлення індивідуальних особливостей, їх розвитку й затвердження, що 

найбільше сприяє формуванню гармонійної особистості, здатної ефективно, 

творчо, ініціативно взаємодіяти з навколишнім світом через комунікацію. 

Найбільш привабливим аспектом комунікативно-орієнтованого підходу до 

освіти є те, що він базується на принципі здорової педагогіки й активного 

навчання.  

Дедалі більшу роль у процесі оволодіння необхідними комунікативними 

навичками починають відігравати новітні засоби навчання – мультимедійні 

системи, комп‘ютерні програми, а також Інтернет. Мережеві технології 

набувають все зростаючого значення в найрізноманітніших галузях економіки й 

сферах громадського життя в умовах глобального інформаційного суспільства. 

Сфера освіти, де впровадження Інтернет-комунікаційних технологій іде 

найстрімкішими темпами також не може лишатися осторонь цих процесів.  

Хоча використання «всесвітнього павутиння» (World Wide Web – WWW) 

як інтерактивного освітнього інструменту є відносно новою концепцією, освітні 

Інтернет-сайти, що пропонують віртуальні заняття та курси, розробляються 

вельми активно через їх все зростаючу популярність і зручність використання. 

http://www.goethe.de/z/50/commeuro/deindex.htm
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Безперечно, логічним є припущення, що Інтернет-орієнтовані системи навчання 

не можуть задовольняти потреб викладання кожного предмету, наприклад, 

дослідження проведене професорами Брістольського університету К. 

Гарландом, С. Андерсеном та Дж. Нойзом показало, що при викладанні курсу 

історії більш продуктивним виявився традиційний метод подачі матеріалу, 

оскільки заохочував саме запам‘ятовування, вивчення нового матеріалу, а не 

просто демонстрував взаємозв‘язок між уже відомими фактами [2]. Втім не 

можна й заперечувати прогресивної ролі Інтернету в розвитку освітніх 

процесів, що відзначаються, зокрема, А.Г. Черемісіним [3, с. 10].  

 Загальна комп‘ютеризація й інтенсивний розвиток Інтернет-комунікацій 

розпочалася в кінці минулого століття й викликала революційні зміни в житті 

всього сучасного суспільства. Людство вступило у новий «інформаційний вік», 

що потягнув за собою глобальні зміни устрою життя, передачі й збереження 

інформації, а також комунікації. Втім, ще зовсім донедавна «всесвітнє 

павутиння» використовувалося в основному як інформаційний ресурс. Зараз же 

спостерігається тенденція використовувати цей медіум більш динамічно, 

залучаючи інтерактивне спілкування, участь у створенні змісту Інтернет-

сторінок і спілкування з негайним зворотнім зв‘язком (feedback). Отже, 

нещодавні тенденції доводять, що на сьогодні Інтернет здебільшого 

використовується не як засіб збереження даних, а як інструмент  певних 

освітніх можливостей. Більш того, Інтранети – індивідуально розроблені пакети 

– стають дедалі більш розповсюдженими, оскільки можуть використовуватися 

в поєднанні з Інтернет-платформою для надання структурованої інформації, що 

задовольняє потреби різного роду користувачів [2]. Багато організацій, зокрема 

освітні установи, мають власні Інтернет-мережі, що значно полегшують процес 

навчання, а надто дистанційного, надаючи можливість спільно працювати 

членам дистанційно віддаленої групи, отримувати й передавати учбову 

інформацію, а також спілкуватися [4], що ще раз підтверджує все зростаючу 

роль Інтернету як засобу перш за все масової комунікації. 

Розглядаючи комунікацію як особистісну взаємодію, акт спілкування, 

зв'язок між двома або більше індивідами, заснований на взаєморозумінні [5, c. 

461], стає зрозумілим, що наявність індивіда, особистості є вирішальним 

елементом комунікації, а отже логічно було б поєднати ці два поняття в іншому 

визначенні, що значно розширює рамки базових понять і надає нового змісту 

теорії комунікації. Взагалі, «комунікативна особистість розуміється як один з 

проявів особистості, що обумовлений сукупністю її індивідуальних 

властивостей і характеристик, ступенем комунікативних потреб, когнітивним 

діапазоном особистості, сформованим в процесі пізнавального досвіду й 

власної комунікативної компетенції – вмінням вибору комунікативного коду, 

що б забезпечував адекватне сприйняття й цілеспрямовану передачу інформації 

в конкретній ситуації» [6]. Розглянуті вище навчально-освітні можливості 

Інтернету значною мірою сприяють розвитку комунікативних навичок 

широкого загалу користувачів, і, зокрема, студентів та учнів, підвищуючи їх 

мовленнєву компетентність на різних рівнях і в різних типах комунікації. 

Поняття «комунікативна особистість» значно ширше за поняття «мовної 
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особистості», оскільки включає характеристики, пов‘язані з вибором не лише 

вербального, але й не вербального коду комунікації, що неодмінно є 

присутніми при живому спілкуванні. Інтернет завдяки своїй унікальній природі 

надає можливості спілкування в режимі он-лайн у формі «листування», обміну 

репліками, або мовленнєвими ходами (МХ), [7, c. 89 – 95], які в свою чергу 

мають різну прагматичну спрямованість, як то МХ-ініціатор (твердження, 

запитання, побажання, звинувачення, МХ-підтримувач (в залежності від МХ-

ініціатора може містити сприйняття, згоду, відповідь, реакцію), МХ-протидія – 

вживається для затримки розвитку теми або її введення, або МХ-поновлювач, у 

випадку, якщо на попереднє висловлювання був вжитий МХ-протидія [8, с. 152 

– 153]. При цьому дискурс спілкування буде відрізнятися від усного мовлення, 

оскільки сприймається візуально, а значить і потребує відповідної форми 

викладення. При такому обміні сегментами інформації реалізується не лише 

власне комунікативна функція, але й інтерактивна – дотримання певної форми 

організації спілкування, а також перцептивна – досягнення взаєморозуміння як 

основної мети спілкування. [9]. Таким чином, подібний діалог, що в цьому 

випадку виступає одиницею комунікативної діяльності і в свою чергу містить 

елементарні одиниці – висловлювання й слухання (МХ-ініціатори, МХ-

підтримувачі, МХ-протидії, МХ-поновлювачі), виступає засобом реалізації 

спілкування між особами, групами людей, масами.  

Отже, проаналізувавши всі переваги, що надає Інтернет як освітній 

медіум, можна твердити, що наразі постала необхідність впроваджувати 

якомога більше програм, основаних на самостійному опрацюванні матеріалу, 

що відповідає сучасному стилю життя й потребам молодого покоління. 
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ВИКОРИСТАННЯ БЛОГІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ 

МОВИ 

Викладач іноземної мови знаходиться у постійному пошуку, оскільки 

завжди прагне зробити навчання ефективним та результативним. Однак серед 

сучасних тенденцій в освіті він має безпомилково обирати саме ті, що нададуть 

учням практичних вмінь та забезпечать процес самоосвіти під керівництвом 

компетентного викладача. Одним із таких прогресивних методів навчання є 

використання блогів. Блог – це особистий веб сайт, що створений за принципом 

журналу чи щоденника. Кожне його відвідування датується та розміщується на 

веб сторінці у хронологічній послідовності. Читачі ознайомлюються із 

запропонованим матеріалом та висловлюють власні думки щодо прочитаного 

чи побаченого. Блоги можуть присвячуватися будь-яким темам без обмежень та 

все більше розповсюджуються у світі.  

Блоги набувають популярності у галузі освіти. Викладачі користуються 

такими дидактичними журналами для забезпечення процесу навчання, 

починаючи з 2005 року, і відчувають їх безперечні переваги. Оскільки блоги 

об‘єднуються, вони створюють умови для розвитку спільноти учнів, які 

обмінюються думками, записують власні зауваження, коментарі та відповіді на 

питання. Викладачі в свою чергу контролюють та редагують блоги, що є 

ефективним засобом спілкування та закріплення знань. Легко уявити, як 

педагог та студент користуються блогами як у класі, так і після завершення 

уроків. Викладачі використовують їх як засіб розміщення важливої інформації 

такої, як домашнє завдання, важливі дати, пропущені уроки, проекти, дошки 

обговорень та інша корисна інформація, доступна для усіх. Студенти можуть 

отримати доступ до цієї інформації з власного комп‘ютера чи будь-якого 

іншого, підключеного до Інтернету.  

Використання блогів посилює інтерес до процесу навчання, в процесі 

якого новизна технологій є одним з мотивуючих факторів. Мотивація при 

використанні блогів зумовлена як технологічними можливостями, так і 

особистісною зацікавленістю. Студенти самі керують процесом навчання, 

активно шукаючи інформацію та отримуючи коментарі від інших.  

Блоги безперечно покращують письмове та усне мовлення, розвивають 

критичне та аналітичне мислення, надають можливість висловитися усім 

бажаючим групи без виключення. Однак їхнє використання у сфері освіти 

пропонує ще й глобальні перспективи. Викладачі з різних країн та континентів 

мають змогу співпрацювати над різноманітними проектами, а студенти – взяти 
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під свій контроль власне навчання та спрямувати на власні потреби. Технічна 

грамотність, необхідна для користування у класі, стане незамінною у 

дорослому професійному житті. Цікавою особливістю блогів є те, що ними 

можуть користуватися викладачі та батьки з метою спілкування, обговорення 

спільних проблем, більш детального ознайомлення батьків з процесом 

навчання.  

Існує велика кількість засобів створення блогів для вивчення іноземних 

мов. Найпоширенішими з них є SchoolBlogs (www.schoolblogs.com) та Blogger 

(www.blogger.com). Створення блогів на цих сайтах займає не більше 5 хвилин, 

блоги можливо редагувати в режимі онлайн, створювати відкриті та закриті 

блоги, використовувати додаткові можливості та різні шаблони оформлення. 

Серед інших ресурсів для створення блогів необхідно зазначити Blogosphere.us 

(www.blogosphere.us) та Weblogg-ed (www.weblogg-ed.com). На цих сайтах 

розміщується інформація, пов‘язана із сучасними тенденціями розвитку блогів 

та їхнього використання освіті. 

Використовуючи блоги у своїй практиці навчання іноземної мови, 

викладач має дотримуватися ряду рекомендацій. 

 Дотримання принципу «від простого до складного». Знайомство з 

таким видом роботи розпочинається викладу списку літератури та 

термінів її обробки. Викладач таким чином виробляє у студентів 

звичку вчасно виконувати завдання. 

 Зацікавлення власним прикладом. Беручи участь у роботі з блогом, 

студенти вчаться створювати власні журнали он лайн, що не стане 

можливим без творчого підходу та особистої зацікавленості. 

 Заохочення до співпраці. Робота з блогом не має бути 

індивідуальним видом навчання. У процесі читання викладач 

постійно пропонує студентам висловлювати власні думки з приводу 

інших коментарів, а також сам приєднується до блогів студентів та 

коментує їхні відповіді та надає корисні приклади та інш.  

Отже, користування блогами надає викладачу іноземних мов великі 

можливості, які він поступово вивчає та впроваджує у процес навчання.  
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ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В 

КОНТЕКСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ 

ЦІЛЕЙ 

Потреба у сучасних спеціалістах і соціальне замовлення на вузівського 

випускника визначаються вимогами, яким він повинен відповідати для 

подальшого здійснення успішної професійної діяльності в рамках обраної 

спеціалізації. Вимоги працедавців у наш час ставляться не тільки до «знань» 

працівників, але й до їх «компетентностей». Викладання іноземної мови має 

бути орієнтованим на формування нового профілю спеціаліста, який 

характеризується високим рівнем професійної компетенції, включаючи 

відповідний рівень професійної освіти та досвіду, мотивоване прагнення до 

самоосвіти і самовдосконалення, чітке розуміння цілей і вміння відшукати 

найбільш ефективні способи їх реалізації. 

У сучасних умовах виникає ситуація необхідності впровадження нових 

технологій викладання іноземних мов, відповідних до нових цілей і задач. 

Мовна підготовка, яка орієнтується в основному на знання, має теоретичний 

характер, в той час як підготовка з орієнтацією на навички є більш практичною. 

У системі вищої професійної освіти викладається, головним чином, іноземна 

мова для професійних цілей, для якої характерна практична направленість на 

певні уміння, а саме уміння вести бесіду на професійні теми, писати резюме, 

ділові листи, спілкуватися по телефону, читати професійну літературу і т.д. Всі 

роботодавці хотіли б, щоб спеціалісти вміли ефективно спілкуватися іноземною 

мовою в сфері професійної (и не тільки) комунікації. 

Особливістю професійної іншомовної підготовки на етапі сучасної вищої 

освіти є оволодіння мовою для спеціальних цілей (LSP) для її подальшого 

використання у професійно-орієнтованому спілкуванні за профілем конкретної 

спеціальності. Кінцевою метою є достатній рівень освоєння LSP як 

"інструменту" для вирішення інтелектуальних і соціальних завдань в майбутній 

професійній діяльності з урахуванням міжкультурного чинника. 

Для досягнення студентами цих заданих міжнародно-стандартних 

параметрів навчання ІМ має здійснюватися в два етапи: на першому етапі 

передбачається оволодіння студентами 4-м (В2) європейським рівнем. На 

другому етапі передбачається навчання професійно-орієнтованому спілкуванню 

в рамках конкретної спеціальності з використанням ІМ для спеціальних цілей 

(LSP).  

Крім того, оволодіння студентами професійно-комунікативними 

уміннями неможливо без цілеспрямованого формування понятійного 

термінологічного словника зі спеціальності, розширення професійної 

інформаційної бази на матеріалі автентичних текстів, оволодіння стратегіями 

навчання, уміннями інтерпретації тексту, ведення дискусії, аргументування, 

вирішення типових стандартних і професійно-орієнтованих завдань. 

Досягнення ж зазначених завдань, у свою чергу, неможливе без 
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використання у навчальному процесі різних технологій, заснованих на 

принципах проблемності, інтерактивності, ситуативності, моделювання 

професійно-контекстних ситуацій, максимально пов'язаних із майбутньою 

професійно-практичною діяльністю студентів.  

Іншомовний компонент магістерської підготовки у немовному вузі 

включає часткове використання ІМ як основної мови навчання і професійно-

наукового спілкування. Практичний курс ІМ у магістратурі повинен мати місце 

в рамках програми рівня С1. Навчальні програми іншомовної підготовки 

варіюються залежно від напряму магістерської підготовки: профільної 

поглибленої чи науково-дослідної. 

Завданням іншомовної підготовки фахівців в магістраті профільного 

напряму є оволодіння просунутим мовним рівнем для спеціальних цілей (LSP) з 

метою його подальшого використання у професійно-орієнтованому усному і 

письмовому спілкуванні за профілем конкретної спеціальності в інженерно-

технологічній, науково-технічній або економічно-діловій сферах виробничої 

діяльності. 

Завданнями іншомовної підготовки в магістраті науково-дослідного 

напрямку є продовження розвитку професійно-орієнтованого володіння ІМ 

(LSP) і оволодіння просунутим рівнем іноземної мови для академічних цілей 

(LАP), що дозволить вільно оперувати науково-понятійним апаратом 

спеціальності, розширювати науково-інформаційну базу, опановувати умінням 

інтерпретації наукової інформації, аргументації, переконання, наукової 

полеміки, академічного листа. Це забезпечить вільний обмін думками на 

міжнародному рівні в ході дискусій, наукових конференцій і форумів, а також 

ведення занять із студентами іноземною мовою за профілем 

Все учасники педагогічного процесу з вивчення іноземної мови для 

професійних цілей, як викладачі, так і студенти, визнають той факт, що для 

професійного спілкування комунікаційні уміння займають центральне місце. 

Для організації ефективного процесу формування навичок ефективної 

іншомовної комунікації необхідна технологія навчання адекватна умовам 

професійної діяльності, побудована як на загальновідомих, так і специфічних 

принципах, які забезпечують доцільність і результативність її вивчення. 

В умовах різної за рівнем мовної підготовки, попереднього досвіду 

вивчення мови та особистого ставлення до навчання самих студентів найбільш 

оптимальним є вибір особистісно-орієнтованих технологій навчання, які 

пропонують враховувати суб‘єктивний досвід студента, особливості його 

пізнавальної діяльності; самостійний вибір організації та форм навчального 

процесу; попередню самостійну роботу; рівень самоконтролю.                                    
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ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ НАВЫКАМ АУДИРОВАНИЯ 
В свете задач Болонского процесса, стоящих перед украинскими вузами, 

приоритетом программ по изучению иностранных языков становится 

подготовка высококвалифицированных специалистов, которые в конце курса 

должны достичь уровня языковых компетенций, который соответствует 

общеевропейским стандартам уровня В2 – ―Продвинутый независимый 

пользователь‖ (vantage) [1]. Вузовская и послевузовская деятельность 

студентов связана с необходимостью их участия в конференциях, симпозиумах, 

круглых столах, программах обмена студентов, обмена опытом, где 

специалисту нужны развитые речевые компетенции владения иностранным 

(английским) языком. Достаточно эффективным способом профессионально 

направленного обучения иностранному языку может стать обоснованная 

методика обучения аудированию. 

В последние годы проблема аудирования все больше привлекает 

внимание методистов. Ведется серьезный теоретический поиск в изучении 

этого сложного процесса.  

Согласно некоторым проведенным исследованиям, даже люди, 

достаточно свободно владеющие иностранным языком, испытывают 

затруднения при слушании естественной речи носителей языка. Данные 

психологии также свидетельствуют, что восприятие и понимание звучащей 

речи являются весьма сложной психической деятельностью. Восприятие устной 

речи реализуется в результате отображения в сознании человека таких 

составляющих, как фонемы, интонемы, слова, фразы. В этом процессе 

принимает участие оперативная память, которая обеспечивает запоминание 

звуковых образов и их смысловое объединение. 

Опыт свидетельствует, что наибольшие трудности при иноязычном 

общении человек испытывает именно при восприятии и понимании речи на 

слух, то есть при аудировании. Причиной здесь является сущность 

аудирования, поскольку оно является единственным видом речевой 

деятельности, при которой от лица, ее выполняющего, ничего не зависит. Так 

как предмет сообщения и языковые средства определяются говорящим, 

реципиент вынужден воспринимать сообщение в том виде, в котором оно ему 

передается. Аудирование, требуя напряженной психической деятельности, 

обычно вызывает быстрое утомление и отключение внимания слушающего. 

Неблагоприятные для реципиента условия деятельности затрудняют овладение 

ею. 

Поскольку главной целью обучения является подготовка обучающегося к 

речевому общению в естественных условиях, процесс обучения будет только 

тогда целенаправленным и эффективным, когда учащийся уже в процессе 

обучения столкнулся с трудностями естественной речи и научился их 

преодолевать. 
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Исходя из специфики аудирования как одного из самых сложными видов 

речевой деятельности, нам представляется целесообразным прежде всего 

осветить связанные с ним трудности, которые можно обобщить в виде 

следующей классификации, опираясь на исследования Елухиной Н.В. [3] и 

Пруссакова Н. Н. [4]: 

І. Трудности, связанные с языковыми аспектами 

А) Трудности, связанные с особенностями акта слушания и речевой 

деятельности слушающего (широкий круг тем, богатый языковой материал, 

более быстрый темп речи носителей языка). 

Б) Трудности, связанные с особенностями речи носителей языка 

(несоответствие материалов большинства УМК критериям аутентичности; 

различие разговорной и письменной речи, аутентичных текстов и учебных 

текстов, фамильярного и  литературного стилей). 

Трудности первой группы, в свою очередь, могут быть разделены на три 

подгруппы: 

1. Фонетические. Под этим предполагается отсутствие четкой границы 

между звуками в слове и между словами в потоке речи. Различаются два 

аспекта слуха: фонематический (восприятие отдельных языковых явлений на 

уровне слов и структур) и речевой, который включает в себя процесс узнавания 

целого в контексте.  

2. Грамматические. Ряд грамматических трудностей связан прежде всего 

с наличием аналитических форм, не свойственных русскому и украинскому 

языкам; к трудным явлениям следует отнести и  грамматическую омонимию. 

Воспринимая фразу, учащийся должен расчленить ее на отдельные элементы, 

то есть информативные признаки звучащей фразы, которые физически 

выражены паузами, интонацией и логическим ударением.  

3. Лексические. Именно на наличие многих незнакомых слов учащиеся 

указывают как на причину непонимания текста. Поэтому необходимо 

вырабатывать у них способность принимать информацию и при наличии 

незнакомых языковых явлений, путем ее фильтрации, селекции и 

приблизительного осмысления, прогнозирования смысла высказывания. 

Целесообразно использовать подготовительные упражнения (pre-listening tasks) 

для развития соответствующих навыков. 

ІІ. Трудности, связанные с культурой страны. Сюда можно отнести 

трудности, связанные с социолингвистическим и социокультурным 

компонентом коммуникативной компетенции (язык, являясь феноменом 

определенной цивилизации, должен изучаться в контексте этой цивилизации). 

Обучаясь на своей родине и не имея достаточных контактов с носителями 

языка, ученик, как правило, не обладает необходимыми фоновыми знаниями 

(знания об окружающем мире применительно к стране изучаемого языка), 

поэтому он интерпретирует речевое и неречевое поведение говорящего-

носителя языка с позиции своей культуры и своих норм поведения в 

определенных ситуациях общения. Это может привести к неправильному 

пониманию воспринимаемой информации и нарушению контакта. 
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В заключение нам представляется целесообразным выделить факторы, 

определяющие успешность аудирования иноязычной речи. 

1. Объективные факторы зависят от:  

 самого реципиента (от степени развитости речевого слуха, памяти); 

 условий восприятия (темпа звучащей речи, количества и формы 

предъявлений, продолжительности звучания, фоновые помехи); 

 лингвистических особенностей - языковых и структурно-

композиционных сложностей речевых сообщений и их соответствия речевому 

опыту и знаниям учащихся. 

2. Субъективные факторы зависят от потребности учащихся узнать что-

либо новое, от наличия интереса к теме сообщения, от осознания  объективной 

потребности в иностранном языке, т.е. от внутренней мотивации. 

Таким образом, успешное овладение аудированием предполагает снятие 

или преодоление его трудностей.  Бесспорно, что только регулярные занятия, 

направленные на формирование механизмов аудирования, помогут преодолеть 

психологический барьер, трудности, возникающие при понимании содержания 

иноязычного текста Глубокое понимание природы и специфики этих 

трудностей – залог успеха в деятельности преподавателя иностранного языка. 

Литература: 

1. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, 

оцінювання / Наук. ред. укр. вид. С.Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.  
2. Common European Framework of Reference for Language: Learning, Teaching, 

Assessment. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2001. – 260 p. 

3. Елухина Н.В. Обучение слушанию иноязычной речи // Иностранные языки в 

школе . – 1996. - № 5.     

4. Пруссаков Н.Н. Трудности при обучению аудированию иноязычного 

звучащего текста // Иностранные языки в школе . – 1994. - № 6. 

 

   Глєбова І.А.      

Національний технічний університет України «КПІ» 

                                                                                  

МОЗКОВА АТАКА ЯК СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАНЯТТЯ 

Технологія навчання - це сукупність прийомів, дій учнів, які виконуються 

у певній послідовності, що дозволяє реалізувати метод  навчання. 

В сучасних умовах все більшої популярності набуває навчання у 

співпраці (cooperative learning). Це є сукупністю методів, що утворюють 

дидактичну систему, яка відображає ідеологію особистістно - орієнтованого 

підходу до навчання. Ідея навчання у малих групах виникла у 20-х роках XX 

століття, але розробка технології проведення навчального заняття почалась 

тільки у 1970-х роках. Навчання у співпраці є альтернативою традиційним 

методам. Дослідження, проведені у США свідчать, що результати засвоєння, 

отримані при навчанні за данною методикою були значно вищіми ніж у 

традиційних класах (57%). 
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Головна ідея навчання у співпраці - це  навчатися, а не виконувати щось 

разом. 

Цілями навчання у співпраці є не тільки набуття знань, розвиток навичок 

та вмінь на рівні, що відповідає його індивідуальним особливостям розвитку,  

але й здійснення соціалізації та формування комунікативних умінь. 

Мозковий штурм (от англ. brainstorming- мозкова атака ) – метод 

навчання, стимулюючий інтелектуально- творчі здібності тих, хто навчається. 

Метод був розроблений А.Ф. Осборном (США) в 1937 році.В його основу 

було покладено тезіс : відокремити процес генерування ідей від їх 

оцінювання.Його ціль- організація колективної роботи з метою пошуку 

нетрадиційних шляхів вирішення прблеми, де стимулюється мислення, 

заоочується породження великої кількості ідей і забороняється критика цих 

ідей.Метод є досить ефективним, оскільки група може висувати до 40-60 ідей. 

Алгоритм роботи учасників визначається стадіями мозкового штурму. 

1.Представлення проблеми для розгляду. 

2.Висування якомога більшої кількості ідей для вирішення цієї проблеми. 

3.Відбір декількох ідей для подальшого опрацювання. 

4.Розробка альтернативних варіантів конкретного рішення, що є діючими 

на практиці, на основі вибраних ідей. 

Серед учасників навчання за принципом мозкового штурму 

призначаються аналітики, експерт, генератори ідей, окремо вибирається той, 

хто записує всі ідеї також видаються правила ведення мозкового штурму. 

Результати співпраці, обговорення, відбір, оцінювання найкращих ідей 

відбувається за правилами проведення дискусії. 

За результатами обговорення приймається колективне рішення про 

запровадження тих чи інших пропозицій у практику. 

Обговорюватися можуть модель чи проект, стратегія, тактика ведення 

справ чи організації виробництва залежно від специфіки навчального матеріалу 

та  професійної спрямованості тих, хто навчається. 

Підсумки роботи підводить викладач: дає загальну оцінку роботи,  

відмічає позитивні моменти прояву високого ступеня творчості, успіхи 

колективної співпраці. 

Метод вимагає майстерності з боку ведучого і також розвинуних 

здібностей до імпровізації з боку учнів. 

Є деякі обмеження методу: часто ідеі висуваються у самому загальному 

вигляді, немає гарантії ретельної їх розробки. 

Навчання у співпраці утворює в навчальній групі творчу атмосферу, 

підтримує учнів.  

 

 

 



47 

 

L. Golovina 

National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"  

 

DEVELOPMENT OF MATERIALS IN TEACHING ENGLISH FOR 

SPECIFIC PURPOSES 

The problem of selecting the type of material to be used in teaching English for 

specific purposes is of paramount importance. A key issue when considering the 

choice of materials is authenticity. Authentic materials are printed, audio, video and 

pictorial materials that have not been produced for teaching purposes. Selecting and 

assessing authentic texts can sometimes be very challenging, however the value of 

authentic texts in the study process cannot be overestimated. 

The following criteria for selecting authentic texts can be recommended: 

 topic should be accessible to the learner; 

 length of the text should be reasonable; 

 linguistic level should be slightly above the learner‘s level; 

 contextual, verbal, pictorial and linguistic clues to meaning should be 

abundant. 

Authenticity of the task is an important consideration in teaching English for 

specific purposes. A decision about the use of a particular material should be based 

on the needs analysis of the target situation. 

Authentic tasks are 1) those that involve the use of the language in realistic 

situations or situations of professional relevance and 2) those which provide a context 

for using the language and a clear task environment through explicit rubrics which 

describe a situation, participants in communication, roles and purposes. Teachers 

should provide students with strategies that help them organize and relate new 

information to their existing knowledge. 

Methodologists have defined the following principles of materials design: 

1. Materials provide a stimulus to learning. Good materials do not teach, 

they encourage learners to learn. Materials provide interesting information, 

opportunities for learners to use their existing knowledge and skills. 

2. Materials help to organize the teaching-learning process. 

3. Materials provide models of correct and appropriate language. 

In order to develop new materials the teacher might have two options: 

simplification and adaptation of the material.  

Simplification implies controlling the language (vocabulary, grammar, register) 

and information. The following can be done to make the material easier for the 

learner: take a text and check the vocabulary with a list; then rewrite the material in 

easier language according to the list. 

Adaptation retains authenticity of the text. The following steps can be taken: 

1) take a text and make it easy to read; 

2) do not change the wording of the text; 

3) make it easy to read by adding diagrams, charts, pictures, tables; 

4) attach text summaries or glossaries; 

5) add headings; 
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6) introduce a text with guiding questions; 

7) add different kinds of support: by highlighting (words, sentences, 

paragraphs), numbering lines, providing white space, etc. Adding a glossary allows to 

use difficult texts as it provides accurate meaning for words that might not be guessed 

correctly. 

Researches in the field of methodology suggest a set of procedures that can be 

used for the purpose of text adaptation. Here are some of them. 

Expansion: add one or more sentences/paragraphs to the beginning and end of 

the text; add specified items within the text (e.g. adjectives); add sentences within the 

text. 

Reduction: remove specified items; combine sentences; remove sentences, 

clauses. 

Media transfer: transfer the text into visual aids (e.g. pictures, graphs, tables); 

turn a letter into a newspaper article, etc. 

Matching: match text with a visual representation; match text with a title; 

match text with another text. 

Selection/Ranking: choose the best text for a given purpose; choose the 

most/least difficult, format, personal, complex text; choose the text most/least like the 

original version. 

Comparison/Contrast: identify words/ expressions common to both texts; 

identify ideas common to both texts; compare grammatical/ lexical complexity. 

Reconstruction: insert appropriate words/ phrases into gapped texts; rearrange 

jumbled words, sentences, paragraphs. 

Reformulation: use key words to rewrite a text; rewrite in a different style; 

retell a story from notes. 

Interpretation: describe images that the text reveals, draw parallels between 

personal experience and the text. 

Creating text: write a parallel text on a different theme; use the same outline to 

write a new text; add lines to reshape it. 

Analysis: analyze the use of tenses in the text; list different ways in which the 

word/term is referred to in the text. 

Project work: design a questionnaire on the problem mentioned in the text; 

prepare a brief magazine article, etc. 

Simplification and adaptation techniques in teaching have certain advantages 

and disadvantages. The main drawback of simplification is that the authenticity of the 

text is lost. As to the adaptation, one should bear in mind that it is time-consuming 

and requires a lot of effort from the teacher and his/her creativity. 

To sum up, making changes to materials is an essential part of teaching  

English  for specific purposes, as the adapted materials  become more suitable for a 

particular type of a learner and his/her specific needs. 
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PROBLEMS OF PROVIDING ELECTRONIC TEXTBOOKS 

IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

The rapid development of world science and technology has great impact on 

the educational process and consequently on the process of teaching foreign 

languages. There exist a lot of new forms and methods of teaching. Besides, 

computer-based learning tools including electronic textbooks are widely spread. 

Problems of training, content and evaluation of textbooks that constantly attract the 

interest of researchers in the sphere of education have recently become relevant for 

representatives of computer science and programming. The new object of researchers 

attention both in the computer sphere and in teaching gets a electronic competitor of a 

regular textbook, which appeared recently. This is the invention of so-called 

"electronic books" that are started to be used in teaching foreign languages. 

The concept of electronic books is still under formation to some extent. We 

offer a variety of attempts to define this concept and outlines of its application. 

Generally speaking, a common feature of computer textbooks in foreing language 

learning is that it implies two parts - educational material contained in electronic 

media in the form of tables, pictures, cartoons and video fragments and other types of 

graphics and teaching materials in print media. One of the possible variants of 

definition is as follows: a computer textbook contains a combination of software and 

hardware and methodological issues, united by special concept and theme and is 

aimed at intensifying the learning process based on the use of personal computers in 

academic work. 

There is some uncertainty in defining the term "an electronic textbook". In the 

definition it used terms such as pedagogical software, hardware, computer 

programming and others. You can also notice that some authors separate terms such 

as: ―educational material in computer programming forms‖and ―automated training 

course‖, etc., that are very close to the concept of ―electronic textbook‖. Difficulty in 

exploiting this term can be explained partly by the fact that there exist a number of 

different types of textbooks that do not often coincide with each other and are 

difficult to fall under the common definition. 

Although the problem of pedagogical effectiveness and the definition of 

electronic books are now of great importance and a lot of literature is devoted to it, 

most approaches to the textbook definition consider only some main issues that could 

be separated from the analysis of the concept. So, you can define the general 

pedagogical, structural, descriptive, physiological, equipping and other aspects on 

which the requirements for working out of textbooks impose. Researchers generally 

discuss the level of hardware and software for its implementation and touch the forms 

and results of its application. The aspect of the structural concept of electronic 

textbook remains almost without attantion, that provides for development of the 

concept of the textbook and the content optimization. Therefore, while creating 

electronic textbooks there is some uncertainty in the choice of strategy and new ideas. 
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The problem concerning the structural aspects of the electronic textbook also 

provides the equal level of difficulty of educational information laid down a textbook, 

and its degree of didactic study. This problem is solved on the basis of certain 

substantive concepts. Although generally accepted criteria for assessing content of 

the textbook does not exist yet, however, it can identify elements of explicit 

knowledge, that the electronic textbook carries out. The usual structure of knowledge, 

"knowledge about knowledge" is clearly not defined in learning some subject. Using 

information and knowledge, especially about scientific theories that are reflected in 

the book, we will be able not only summarise training courses, but also consider the 

concept of electronic book from the system perspective, which ultimately will make it 

more effective. 

To analyze the structure of scientific theories, the content of which is the basic 

textbook can be used structure-nominative reconstruction of scientific theories. This 

reconstruction involves identifying the structure of any theory of four subsystems, 

each of them has a hierarchical structure. The composition of reconstruction includes 

logical-linguistic, model-representative, pragmatic, procedural and problem-heuristic 

components. Consideration of the structure of subsystems and connections between 

them explicitly or implicitly is used in the working out of electronic textbooks. 

Thus, the structure-nominative reconstruction of knowledge makes it possible 

to characterize the main types of teaching programs that are built with the use of 

different types of knowledge. In particular, consideration of various types of 

electronic books can be made in relation to any type of systemic risks. This makes 

possible to consider from the systemic point of view those educational software 

products used in our time, to reveal their structure and composition in more detail. It 

should also be noted that there are examples of applications of mixed-type structure 

which are the elements of several subsystems of knowledge. 

In addition, access to the Internet allows the use of various educational 

products, programs, methods for the preparation and creation of foreign language 

textbooks, which at the same time prove to be quite effective, however, not adapted 

to the requirements of the national school. 

Therefore, the use of electronic textbooks for learning foreign languages is 

promising but needs further development of the mentioned problems. 
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LE JEU EN CLASSE DE LANGUES 

Alors que le jeu présente toutes les qualités pédagogiques requises en classe, 

les enseignants de langues ne l'utilisent que marginalement. On va observer les 
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croyances et les réalités entourant l'idée qu'on se fait du jeu pour comprendre 

pourquoi les enseignants ne se prêtent  pas encore entièrement au jeu. Le jeu permet 

de créer une bonne ambiance en cours, propice à la créativité, stimulant la partici-

pation de tous, produisant une atmosphère agréable où l'on s'amuse et se détend. La 

diversité des supports permet de varier son enseignement et de capter l'attention de 

tous. Chacun s'implique, semble motivé par l'activité et plus libre pour s'exprimer. Le 

jeu centre l'activité sur l'apprenant qui devient véritablement acteur. 

En revanche, une telle ambiance crée du bruit, élément suspect dans une classe 

où l'on s'attend à voir régner ordre et silence. On craint de ce fait le regard de 

l'institution: la sanction du proviseur, les remarques des collègues ou la critique des 

parents d'étudiants. Les risques de dérapage et de perte de contrôle arrivent ensuite 

parmi les craintes les plus exprimées. Le jeu parait aussi être une perte de temps, car 

l'activité ne répondrait pas aux objectifs fixés par le programme, prendrait trop de 

temps dans sa mise en œuvre en classe ou même sa préparation. Évaluer les 

apprentissages réalisés au travers du jeu serait difficile, voire impossible. Dans 

certaines circonstances, on appréhende la réaction des apprenants qui trouveront 

l'activité infantile ou inintéressante. Il persiste ainsi des doutes sur la légitimité et 

l'efficacité des pratiques ludiques en classe. 

D'où nous viennent ces croyances sur le jeu en cours? La tradition judéo-

chrétienne n'est pas étrangère à l'idée reçue que les choses du jeu et les choses 

sérieuses participent de deux mondes distincts, voire contraires. Il subsiste encore très 

fortement, dans nos mentalités d'aujourd'hui, cette frontière infranchissable entre jeu 

et travail, entre plaisir et effort. Le jeu est gratuit, libre, spontané, stérile, lié au 

monde de l'art et à celui de l'enfant. Le travail est sérieux, utile, contraint, réfléchi, 

fécond et participe au monde des sciences et de l'adulte. Le romantisme a pourtant 

remis au goût du jour l'aventure ludique, puisqu'il reconnaît à l'enfant un 

développement naturel qui se fait par le jouet et le jeu. Certains, imprégnés de ce 

courant romantique, ont tendance à croire que le jeu répond à toutes les difficultés de 

classe, permet d'avoir l'attention des apprenants, de les rendre actifs, même de les 

faire «aimer» le cours de français, voire «aimer» le professeur. Mais le jeu ne sera 

jamais un remède miracle, seulement un élément de plus dans la panoplie d'outils que 

doit s'approprier tout enseignant. Ainsi, entre la dévalorisation du jeu hérité du judéo-

christianisme et la survalorisation prêtée par une vision romantique, l'enseignant 

devra trouver un juste milieu, qui puisse permettre la transposition d'apprentissages 

d'une sphère ludique «non-réelle» à la sphère du monde quotidien, réel. Il ne s'agit 

donc pas d'opter pour un côté ou l'autre de la conception dichotomique du jeu et du 

travail, mais d'établir un paradigme de fonctionnement qui lie ces deux mondes. 

Le jeu est souvent employé de manière arbitraire en cours de FLE; l'approche 

didactique et pédagogique ludique appréhendée de façon consciente et réfléchie reste 

marginale. Pourtant les enseignants gagneraient à pousser plus loin leur réflexion sur 

le recours au jeu comme outil pédagogique. En effet, tout type d'activité ludique est 

légitime tant qu'elle traduit une complète cohérence entre les quatre niveaux 

sémantiques du jeu décrits par Haydée Silva. En voici une version de Bruno Jactat: 

• Le matériel ludique doit être bien conçu, robuste, séduisant, polyvalent, 

alliant le verbal et le manuel, et flexible, s'adressant à plusieurs niveaux différents 
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bien ciblés. Soigner l'esthétique du support apporte un plaisir visuel et tactile. Le jeu 

doit se préparer, se jouer, se manipuler et se ranger facilement. 

• La structure ludique requiert des règles D.I.S.C.: Dynamiques, Intéressantes, 

Simples et Courtes. Des options de jeu sont disponibles pour varier le plaisir avec un 

même support. La mécanique du jeu présente à la fois un défi et des éléments de 

hasard. Les règles n'excluent personne, tout le monde participe activement à tout 

moment. Il n'y a que des acteurs, ou des spectateurs actifs. Les objectifs 

pédagogiques sont explicites et l'activité force l'apprenant au processus d'extraction 

de l'information, étape intermédiaire cruciale dans tout apprentissage. 

• Le contexte ludique doit être bien appréhendé. Une bonne gestion du temps et 

de l'espace est primordiale. On doit tenir compte du contexte socioculturel et 

sociolinguistique de la classe, et choisir ou adapter les jeux en fonction. On peut 

proposer aussi des jeux proches de ceux déjà connus par les élèves pour qu'ils soient 

mieux acceptés ou compris plus rapidement.  

• La bonne préparation des trois niveaux précédents sera propice à l'émergence 

d'une dimension affective forte, favorable à l'attitude ludique, le quatrième niveau 

sémantique du jeu sur lequel l'enseignant n'a en revanche aucune prise directe. On ne 

peut pas forcer un joueur à jouer, ni lui faire penser qu'il joue effectivement et encore 

moins lui demander de prendre plaisir au jeu. L'attitude ludique apparaît 

naturellement lorsque l'enseignant a bien conçu et harmonisé le matériel, la structure 

et le contexte ludiques. 

Le jeu a toujours porté en soi des vertus éducatives et formatrices, et pas 

uniquement récréatives. Même les jeux les plus anciens étaient conçus dans l'optique 

de transmettre un savoir, un savoir-faire ou même un savoir-être. Le «prêt-à-jouer 

pédagogique» que l'on trouve partout sur Internet, et plus récemment l'apparition de 

jeux de société libres, est une belle aubaine à inclure dans la panoplie d'outils de 

professeurs. Mais la véritable question reste inévitablement pour nous enseignants, 

comment exploiter ces jeux dans la classe de langue. Car c'est bien le professeur qui 

fait du jeu une récréation, une méthode à part entière ou un simple outil parmi 

d'autres. Le jeu doit être, quelle qu'en soit la typologie, reconsidéré comme un outil 

pédagogique sérieux. Il est du ressort des éducateurs d'établir la bonne équation entre 

les quatre niveaux sémantiques du jeu, garant d'une utilisation bien utilisée et 

adéquate d'un outil qui a devant lui un bel avenir dans les salles de classe.  
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СМЕШАННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Владение навыками использования информационных технологий 

является сегодня неотъемлемой составляющей профессиональной компетенции 

специалиста-гуманитария. В связи с этим информационно-коммуникационные 

технологии все более активно используются в обучении языку, в том числе на 

факультете ИВТ НТТУ «КПИ». Студенты всех курсов ФИВТ, изучающие 

английский язык, имеют возможность заниматься в мультимедийных классах. 

Я использую ИКТ в преподавании английского языка уже 4 года. На занятиях 

со студентами применяю электронные словари и мультимедийные обучающие 

программы. С особым интересом студенты выполняют коммуникативные 

задания на основе ресурсов интернета, в том числе задания, связанные 

с поиском информации. На зачетных тематических занятиях студенты 

выступают с мультимедийными презентациями, подготовленными в программе 

MS PowerPoint. 

Современная компьютерная лингвистика позволяет объединить 

существующие методы обучения иностранным языкам. Сегодня она является 

довольно перспективной, т.к. позволяет использовать мультимедийные 

технологии, которые в полной мере способны моделировать лингвистическую и 

коммуникативную реальность, а также способствовать приобретению навыков 

аудирования, говорения, чтения и письма.  

В обучении языку хорошо зарекомендовали себя следующие виды 

заданий: упражнения, сочетающие в себе семантику и грамматику, кроссворды 

и лексические игры, упражнения на сборку, создание различных писем или 

электронных рассказов, упражнения на машинный перевод текстов и их 

последующую обработку, компьютерные тесты по грамматике с системой 

оценок; использование стандартных обучающих курсов на CD, например 

фонетических разделов с возможностью записи и распознавания речи. 

Мировые специалисты не сомневаются, что наибольшей эффективности 

обучения можно достичь при использовании подхода смешанного обучения, 

когда  некоторые модули программы проводятся в формате e-learning, а 

некоторые — в обычном очном формате, собирая участников процесса 

обучения в аудитории. 

Интересно, что существует термин blended E-learning (смешанное 

электронное обучение), который подразумевает, что программа обучения 

строится как из элементов синхронного электронного обучения, так 

и из элементов асинхронного. Другими словами, часть учебного материала 

может быть реализована в виде учебных курсов, а часть — в виде занятий 

в виртуальном классе и т.д. Благо, технологий на рынке существует масса, 

и они интересны своими возможностями для взаимодействия 

и совместной работы. 
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Вообще, совместная работа как подход к обучению (collaborative 

approach) — это тренд современной индустрии обучения и развития. Начался 

этот бум с идеи о том, что новое поколение Y (рожденное после 1980 года), 

пополняющее ряды рабочей силы, имеет другие потребности как в содержании 

обучения, так и в методах его доставки. Это поколение моложе компьютера, 

и оно не представляет свою жизнь без постоянной виртуальной связи 

с друзьями и родными. Но, как выяснилось, технологии виртуального 

взаимодействия важны не только для молодежи. Многие специалисты 

постоянно обмениваются ссылками и закладками на интересные сайты или 

конкретные статьи, пользуются Википедией, регистрируются в социальных 

сетях и пользуются множеством других сервисов веб. Подход веб оказался 

интересным и удобным, причем не только для общения, но и для решения 

рабочих вопросов и профессионального развития. 

Общие тенденции развития электронного обучения таковы: 

использование e-learning растет, а использование очного обучения постепенно 

снижается (хотя, надо признать, что оно никогда не будет вытеснено 

окончательно). По данным Bersin & Associates, в 2007 году 65% американских 

университетов  использовали очное/аудиторное обучение, по сравнению с 70% 

в 2006 году. Online обучение (обучение с помощью веб-технологий) в 2007 году 

применяли 20% компаний, по сравнению с 7% в 2006 годом. Важно, что рост e-

learning сейчас происходит за счет небольших компаний, начавших 

инвестировать в технологии. 

Эффективно управляемое электронное обучение является одним из 

серьезнейших факторов инновационного развития современного образования в 

целом и современных университетов в частности. 

Первые упоминания об электронном обучении (electronic learning, e-

learning) появились в 90-х годах прошлого века, когда в связи с развитием 

информационных и коммуникационных технологий дистанционное обучение, 

можно сказать, обрело второе дыхание. Потребностями именно 

дистанционного обучения и обусловлено интенсивное развитие электронного 

обучения. 

          Преимуществом информационных технологий для обучения 

иностранному языку является возможность их использования на всех этапах и 

уровнях обучения, в различных формах организации деятельности студентов, 

для развития навыков во всех видах речевой деятельности. А главное – ИКТ 

позволяют сделать процесс обучения иностранному языку более интересным и 

эффективным. 
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МІСЦЕ АРГУМЕНТАТИВНОГО ДИСКУРСУ У НАВЧАННІ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

У зв′язку з вимогами до монологічного та діалогічного мовлення 

студентів немовних вищих навчальних закладів, згідно яких студенти повинні 

вийти на так званий рівень володіння іноземною мовою В2, участь у дискусіях 

повинна займати значне місце у процесі навчання. Необхідним є формування 

таких вмінь: 

1. виступати з підготовленими доповідями-презентаціями як за темам 

своєї спеціальності, так і за суспільно-політичними темами;  

2. брати участь у дискусії за темою доповіді; 

3. користуватись базовими засобами зв′язку для об′єднання в чіткий 

логічний дискурс.  

Одне з найпоширеніших визначень дискурсу належить Н.Д. Арутюновій і 

полягає в тому, що дискурс – це мовлення, занурене у життя.  Зазвичай  у житті 

людина діє на основі своїх переконань. Переконання – це не лише уявлення про 

реальність, але й оцінки, ідеали, норми. Отже майбутні спеціалісти інженерного 

профілю повинні вміти відстоювати свою точку зору, впливати на 

співрозмовника. Крім того сучасний інженер повинен уміти користуватись 

технічною літературою, ресурсами Інтернету. Тому необхідно удосконалювати 

методики навчання монологічному висловлюванню іноземною мовою студентів 

технічних спеціальностей. 

Аргументація є  формою діяльності, в процесі якої мовець реалізує себе 

як мовну особистість і залучає комунікативні навички, знання, уявлення, 

здоровий глузд, систему цінностей, епістимічний та емоційний стан, культуру 

логіки, соціальний статус і соціальні ролі, які доводиться виконувати, 

демонструючи мовну, комунікативну та лінгвістичну компетенцію. Отже, 

аргументація – це комплексне явище, що пояснює інтегральний характер теорії 

аргументації. Оскільки аргументативний дискурс виділяється як тип в 

залежності від спрямованості комунікативних дій і способу мовленнєвої дії 

поряд з наративним, директивним і пропагандистським, то аргуметнтативний 

дискурс визначають як цілеспрямоване мовлення в соціально  детермінованій 

ситуації з метою створення когнітивного і аксіологічного унісона. Поняття 

аргументативного дискурсу дозволяє врахувати невербальні аспекти 

комунікації а також невербально-релевантні немовні компоненти, включаючи 

антропологічні і соціальні фактори. В ньому актуалізується комунікативна 

ситуація, враховується інтеракціональний характер комунікації, тому що 

дискурс – це завжди системний процес координації діяльності комуні кантів. В 

ньому також мовна особистість реалізується як вид повноцінного 

представлення особистості, що містить психологічні, соціальні, етичні та інші 

компоненти, але переломлені через її мову, її дискурс. 

У навчанні усного мовлення студентів виділяють три етапи. На першому 

етапі формуються лексичні, граматичні навички а також навички вимови. 
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Робота на даному етапі може проходити як на основі усного випередження, так 

і на після текстовій стадії. Другий етап відбувається на основі підготовленого 

усного висловлювання, тобто монологу, що базується на вольових зусиллях. На 

третьому етапі мовленнєвий матеріал використовують у нових умовах для 

вирішення нових, більш складних задач.  

Практика показує, що це малоефективно. З іншого боку аргументативний 

дискурс має великий навчальний потенціал. Навчання студентів в 

аргументативному дискурсу полягає в створенні висловлювання, яке б 

справляло максимальний вплив на слухача. Навчання аргументативному 

дискурсу повинно відбуватись на основі таких принципів, принцип 

когнітивного розриву, автентичності та інтерактивності. Починати потрібно з 

системи мовленнєвих тренувальних вправ, метою яких є підготовка студентів 

до розгортання власних аргументативних висловлювань. 

 Навчання аргументативному дискурсу потрібно починати з перетворення 

монолога-повідомлення в монолог-переконання шляхом його лексико-

граматичного і смисового ускладнення. Це відбувається у два етапи: 

ускладнення висловлювання за допомогою ввідних та службових слів, що 

забезпечують перехід до нової інформації, так званих транзитивів, лексичних 

замін і парафраза та використання монологів у нових проблемних ситуаціях. 

Перш за все використовуються транзити ви, за допомогою яких вводяться 

наслідки, причина/результат, контрастна інформація, порядок, висновок. 

Спочатку відбувається стимулювання висловлювання у вигляді одного 

самостійного речення, що містить одну думку. Наприклад можна використати 

такі вправи, як: дайте відповідь на запитання, поясніть причину, поясніть що є 

наслідком тверджень, закінчить речення. Далі студентів навчають монологу у 

формі кількох логічно зв′язаних речень: доповніть ( або розширте) 

твердження, використайте синоніми. Під час навчання монологу-

висловлюванню пропонують такі лексичні мовленнєві вправи: дайте 

визначення, перефразуйте твердження. Подальший розвиток монологу – 

доказу реалізується за допомогою ускладнення комунікації на рівні 

комунікативних блоків. Навчання монологу-виступу у вигляді 

аргументативного дискурсу відбувається за рахунок створення нових 

мовленнєвих ситуацій, в результаті чого студенти виходять на рівень 

використання в мовленні кількох комунікативних блоків. Останній етап 

потрібно закінчити створенням мовленнєвої ситуації, що дозволяє розвивати 

непідготовлене аргументативне висловлювання.  

Література: 

3. Льдокова М.Н. Обучение аргументативному дискурсустудентов 

технического вуза.//Ученые записки Таврического национального университета 

им. В.И. Вернадского. Серия «Филология». 2007, - Т. 20 (59), №2  - С. 112-117. 

4. Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков – М.: 

Высш. Школа, 1981. – 159 с. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ЗАСОБІВ ОСВІТИ ДЛЯ 

ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 

Глобальна мережа Інтернет дає людям великі можливості створення 

електронної освіти та створення власного електронного портфоліо. 

Портфоліо це вікно в ваше особисте життя і ви дуже обережно і ретельно 

вибираєте, що розмістити на вашому сайті. З цього питання є дуже багато 

різних поглядів і підходів. Ось одна з форм Інтернет підтримки діяльності 

викладачів. Всі викладачі повинні створити своє власне портфоліо, яке 

складається з учбово-методичного пакету з тієї чи іншої дисципліни. В порто 

фоліо викладача знаходяться різні методичні матеріали з дисципліни, конкретні 

практичні завдання, теми творчих робіт та самі творчі роботи. Інші розглядають 

електронне портфоліо як Інтернет сайт, який створюється студентом для 

демонстрації своїх особистих досягнень, наприклад на такому сайті можуть 

публікуватися результати участі в різних конкурсах чи олімпіадах. 

Нам здається, що головна ідея електронного портфоліо це те що викладач 

може викласти різні важливі матеріали для студентів. 

З іншого боку студенти можуть з матеріалами познайомитись обговорити 

їх. 

Ми знаємо що відображення, презентації, оцінювання, зібрання належної 

інформації є частиною процесу навчання. Тому за останні роки  електронне 

портфоліо набуло великої популярності в галузі освіти. 

Переваги важливості використання електронного портфоліо в освіті були 

вже давно описані науковцями. Існує багато аргументів чому це так важливо. 

 електронне портфоліо сприяє кращій організації роботи викладача 

 дає можливість відображати вашу роботу 

 показує досягнення за певний проміжок часу 

 допомагає пов‘язати звичайне навчання в аудиторії з електронним 

навчанням 

 це дуже допомагає поліпшити роботу, коли все зібрано в одному 

місці. 

Сьогодні створюється багато систем та інструментів для створення та 

підтримки електронного порто фоліо. Вони себе дуже добре зарекомендували і 

використовуються в різних галузях освіти та освітніх закладах. Ця галузь все 

ще знаходиться на стадії пошуку та розвитку тому багата цих систем 

розроблюються без стандартів, але є декілька систем, які були розроблені та 

впровадженні згідно специфікаціям дуже ретельно перевірені, щоб зрозуміти, 

як найкраще їх розробляти. Це одна з багатьох проблем, які виникають під час 

створення, впровадження та підтримки електронного портфоліо.  

Загальна мета такого пошуку це впровадження структурних методів та 

рекомендацій, якими буде користуватися розробник електронного портфоліо. 
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В національному технічному університеті України «КПІ» багато уваги 

приділяється дистанційному навчанню. В університеті розроблюється 

створення електронного портфоліо викладача. 

Поки що ми створили електронні сайти викладача англійської мови 

професійного спрямування. На сайтах розмістили теми презентацій для студентів 

з першого по п‘ятий курс. Розмістили методичні вказівки по яким студенти 

навчаються. На сайтах є перелік навчальної літератури для всіх курсів, 

рейтингова система оцінювання. 

Під керівництвом авторів на кафедрі ведеться робота по створенню 

електронних кypciв з англійської мови для самостійної роботи студентів напряму 

підготовки авіа-та ракетобудування та авіоніки. Дистанційні курси на платформі 

Moodle складаються з навчальних модулів, модуля тестування та модулів 

тренінгів. 

Дистанційні курси на платформі Moodle складаються з навчальних 

модулів, модуля тестування та модулів тренінгів. Тренінги проводяться після 

завершення навчання по кожному навчальному модулю і виконуються 

студентами як фрагменти навчального дистанційного курсу в тестовому 

режимі. Результати їх виконання перевіряються викладачами, які ведуть цей 

курс. Тестування проводиться після успішного проведення тренінгу та 

вивчення матеріалів навчальних модулів курсу. Дозволено 2 спроби тестування. 

Для студентів, які вивчають іноземні мови, дуже важливо в навчальні 

модулі включати тексти професійного спрямування. В Moodle є можливість 

створити термінологічний словник до кожного уроку. Тест складається з 20 

різних запитань. Після виконання завдань в навчальному модулі, студент здає 

тест. Після складення тесту система видає оцінку. Студент відразу бачить як він 

опанував матеріал. Перевагою цього навчання є те, що студенти можуть 

самостійно працювати з текстами, розуміти їх, опановувати лексикою, яка 

представлена різними засобами. 

Для студентів 5 курсу напрямку підготовки авіа- та ракетобудування 

створено термінологічний словник-тренажер, який налічує 200 термінів рівня В2. 

Кожен термін з‘являється в різних вправах 8 разів. 

Електронні засоби контролю дозволяють викладачам мати повне уявлення 

про інтенсивність i якість навчання он-лайн кожного окремого студента на 

тижневій i семестровій основі.  Це дає змогу легкого запровадження кредитно-

рейтингової системи, застосування якої забезпечує значний відсоток підсумкової 

оцінки (60-70%) за роботу в семестрі, залишаючи лише 30-40% оцінки на іспит або 

залік. 

Все разом це пропонує широкий спектр навчальних послуг, призначених 

значно підвищити інтенсивність i рівень вивчення i володіння англійської мови 

професійного спрямування, так необхідної для ycпішного працевлаштування i 

подальшої службової кар'єри випускників технічних вищих навчальних закладів. 

Використання електронних засобів навчання допомагає зробити роботу 

більш різноманітною сприяє формуванню мотивації поза аудиторної діяльності 

в напрямку застосування особистого алгоритму стратегій роботи з 

вдосконаленням англійської мови. 
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ГУМОР В ОСВІТІ 

Хоча освіта традиційно розглядалась як доволі серйозна та важлива 

справа, педагогічні тенденції за останні десятиліття змістилися до створення 

більш м‘якого учбового середовища. У відповідності до переважаючої на даний 

момент доктрини освіти, студенти будуть більш вмотивовані отримувати та 

запам‘ятовувати інформацію, якщо вони щасливі та веселі, ніж якщо вони 

відчувають тривогу та страх. Відповідно до цієї тенденції багато педагогів-

теоретиків за останні роки рекомендували викладачам застосовувати гумор в 

аудиторіях, розповідаючи на заняттях забавні випадки, наводячи смішні 

приклади та ілюстрації та заохочуючи часте використання гумору студентами. 

У цілому припускалося, що гумор в аудиторії допомагає зменшити 

напругу, стрес, тривогу, нудьгу, покращує взаємовідносини між студентами та 

викладачем, послаблює страх студентів перед заняттями, робить навчання 

приємним, створюючи позитивні установки на навчання, стимулює інтерес та 

увагу до матеріалу, покращує запам‘ятовування та виконання завдань, а також 

сприяє креативності та дивергентному мисленню. Беручи до основи когнітивні, 

емоційні, соціальні та фізіологічні переваги гумору, деякі педагоги навіть 

припустили, що однією з цілей освіти є сприяння розвитку здорового почуття 

гумору у студентів. 

Дані ряду досліджень показують, що багато викладачів схильні доволі 

часто використовувати гумор під час занять. Які типи гумору використовують 

викладачі? Хоча більшість експертів в області освіти рекомендують, щоб 

викладачі уникали використання глузування, сарказму та інших форм 

агресивного гумору є свідчення про те, що агресивний гумор насправді доволі 

розповсюджений в аудиторіях. 

У своєму дослідженні Джеймс Неуліп провів масштабне опитування 

викладачів щодо використання гумору. Проведене опитування дало змогу 

класифікувати гумор викладачів наступним чином: 

1) гумор, направлений на викладача (наприклад, самозасудження, опис 

соромного особистого досвіду); 

2) гумор, направлений на студентів (наприклад, жартівлива образа, 

передражнювання студента при помилці); 

3) ненаправлений гумор (наприклад, зазначенні невідповідності, жарти, 

каламбури, іронічні або дотепні взаємодії, гумористичне перебільшення); 

4) гумор із зовнішніх джерел (наприклад, розповідь про смішний 

історичний випадок, показ мультфільму, що пов‘язаний чи не пов‘язаний з 

темою, гумористична демонстрація явищ природи); 

5) невербальний гумор (наприклад, гримаси, смішна манера говорити, 

фізичний телесний гумор). 

Хоча більша частина гумору викладачів використовується, щоб 

проілюструвати матеріал, зробити заняття більш яскравим та незабутнім чи 

просто привнести деяку несерйозність та веселість у робочу атмосферу, 
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викладачі також, очевидно, використовують гумор для тих же цілей, що і в 

інших міжособистісних контекстах. Гумор виконує різноманітні функції 

соціальної комунікації (наприклад, соціальне дослідження, забезпечення 

виконання соціальних норм і контроль, підтримка статуса та ієрархії тощо), і 

викладачі використовують гумор при взаємодії зі студентами для багатьох з 

цих цілей, також як при взаємодії з іншими людьми. 

Розумне використання гумору викладачами під час занять робить 

навчання приємнішою для студентів та призводить до більш позитивного 

сприйняття курсу та викладача. Дійсно, викладачі зі здоровим почуттям гумору 

звичайно особливо подобаються студентам. Однак, деякі типи гумору, що 

використовують викладачі, можуть чинити негативний, а не позитивний вплив 

на оцінювання студентів. Більш часте використання тенденціозного або 

агресивного гумору пов‘язане з менш позитивним оцінюванням студентів. 

Можливо, цінність гумору в аудиторії, в першу чергу, пов‘язана зі 

створенням відчуття безпоседеності. Безпосередність – педагогічне поняття, 

яке означає ступінь до якого викладач встановлює близькі особисті відносини зі 

студентами на противагу до збереження дистанції та стриманості. Було 

виявлено, що безпосередність вища, коли викладач використовує приклади з 

власного життя, заохочує обговорення студентами матеріалу на заняттях, 

звертається до студентів за ім‘ям, хвалить роботи студентів, а також підтримує 

зоровий контакт з аудиторією та посміхається про розмові. Гумор також слугує 

для викладачів ще і засобом зменшення психологічної дистанції між собою та 

студентами, і таким чином збільшення рівня безпосередності.  

Педагоги, що рекомендують використання гумору у навчанні, 

стверджували, що гумор не тільки сприяє створенню позитивної, приємної 

атмосфери в аудиторії, але також допомагає студентам краще вивчати та 

запам‘ятовувати інформацію, що підвищує академічну успішність. Було 

запропоновано декілька механізмів, щоб пояснити чому матеріал, що 

супроводжується гумором, засвоюється та запа‘ятовуєтьяс краще, ніж 

інформація, яку викладено у більш серйозній манері. По-перше, позитивні 

емоції, що супроводжують гумор, можуть бути пов‘язані із загальним 

сприйняттям навчання, формуючи у студентів більш позитивну установку на 

освіту взагалі та підвищуючи їх мотивацію до навчання, що покращує 

академічну успішність. По-друге, новизна та емоційність гумору привертає 

увагу студентів та утримують їх на темі заняття, таким чином полегшуючи 

отримання інформації. По-третє, невідповідні розумові асоціації, які є 

невід‘ємною характеристикою гумору, можуть полегшити процес когнітивної 

переробки, допомагаючи зберегти інформацію у довготривалій пам‘яті. 

Нарешті, гумористичні ознаки, що полегшують запам‘ятовування та пов‘язані з 

раніше засвоєною інформацією, можуть полегшувати діставання цієї 

інформації із довготривалої пам‘яті згодом, коли студенти відповідають на 

питання при виконанні тесту або складанні іспиту. 

Отже, гумор краще всього розглядати як форму міжособової комунікації, 

яка може застосовуватись для досягнення різних цілей в освіті. Гумор часто 

використовується викладачами на користь навчанню, щоб зробити заняття 
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більш яскравим та незабутнім, а навчальне середовище – більш приємним та 

цікавим для студентів. З іншого боку, гумор може використовуватись і 

негативними засобами для здійснення тиску на студентів або їх приниження. 

Успіх у навчанні за допомогою гумору залежить від використання правильного 

типу гумору в належних умовах, в потрібний час та за умов високої активності 

та сприйнятливості студентів. 

 

Дяченко Я.М. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

IНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГII У ВИКЛАДАННI IНОЗЕМНИХ МОВ 

Останнім часом постійно виникає питання про застосування нових 

технологій у навчанні. Сучасним принципом навчання іноземної мови є 

технічні викикористання засобів навчання.  

Використання сучасних інформаційних технологій дає можливість вивчати 

практику життя засобами іноземної мови в реальному інформаційному 

просторі, який включає в себе такі  області  як:  

• Мультимедійні апаратні програмні  та  навчальні  засоби.  

• Глобальні та  локальні мережі освітнього призначення.  

Використання мережі  Інтернету в навчальних цілях - реалія сьогоднішнього 

дня.  

Участь у різних телекомунікаційних проектах, конференціях, можливість 

підключення до бібліотек світу - все це розширює світ студента, привносить в 

життя велику кількість інформації, причому здебільшого англійською.  

Використання мережі Інтернет в навчальному процесі англійської мови є 

однією з найпоширеніших форм інтеграції медіа освітніх технологій, які 

надають учнем набагато ширші (в тому числі і на міжнародному рівні), в 

порівнянні з традиційними, можливості вдосконалення власних знань  і

 умінь.  

Інтернет-технології дозволяють корінним чином змінити організацію процесу 

навчання студентів вузу іноземної мови. При правильній організації та 

відповідної методології використання Інтернет-технологій робить освітній 

процес більш відкритим для нових ідей та джерел знань. Студенти 

використовують можливості Інтернету при вирішенні різних навчальних 

завдань, включаючи завдання по розширенню та поглибленню іншомовної 

комунікативної компетенції, ці завдання виконуються при:  

 наявність у учнів елементарного рівня інформаційно-

комунікативної компетентності для  роботи на комп'ютері та в

 Інтернеті;  

 наявність у педагога англійської мови знань та вмінь елементарного 

користувача комп'ютером та Інтернетом;  

 наявність комп'ютерного комплексу з доступом в

 Інтернет; 

 дотримання ергономічних вимог при роботі з персональними ЕОМ.  
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Крім того, підготовка до занять з використанням Інтернет-технологій вимагає 

великої підготовки викладача, серйозної внутрішньої мотивації. Застосування 

Інтернет-технологій на заняттях з англійської мови є ефективним чинником для 

розвитку мотивації учнів. У моєму випадку навчання відбувається на 

факультеті інформатики та обчислювальної техніки і учні мають навички в 

роботі з комп'ютером, що допомагає їм більш швидше знаходити інформацію і 

використовувати її, їм більш зручно працювати на комп'ютері, ніж зі звичайним 

підручником. Викладач і студенти використовують Інтернет-технології в 

іншомовному навчальному процесі так: 

• Листування викладача і учнів з жителями англомовних країн за 

допомогою електронної пошти;  

• Участь у міжнародних Інтернет-конференціях, семінарах та інших мережевих 

проектах подібного роду;  

• Створення і розміщення в мережі сайтів і презентацій (Power Point 

Presentations): вони можуть створюватися спільно педагогом і учнями та 

використовуватися у навчальних та пізнавальних цілях. 

•Обмін педагога методичним досвідом з колегами інших країн;  

Електронні публікації рефератів, статей в Інтернеті і т.д.  

Використання інформаційних та Інтернет-технологій у процесі навчання 

іноземної мови дозволяють підвищувати мовний рівень студентів; сприяють 

самоствердження учнів; а також підвищують мотивацію у вивченні іноземної 

мови; економлять витрату дидактичних матеріалів педагогом; вдосконалюють 

процес перевірки робіт учнів; сприяють підвищенню авторитету викладача. 

Використання нових інформаційних технологій розширює рамки освітнього 

процесу, підвищує його практичну спрямованність. 

Провідна мета навчання іноземної мови у вузі це підготовка майбутніх 

інженерів, економістів, менеджерів до читання статей за фахом для вилучення 

науково-технічної інформації, складання рефератів і анотацій по технічній 

літературі іноземною мовою,все це береться з мереж Iнтернету. 

 Безпосереднє навчання іноземної мови з використанням Інтернету має 

відповідати наступним принциповим положенням;  

• самостійна практика кожного студента;  

• керівництво педагога за допомогою інтерактивності;  

• ефективний зворотний зв'язок;  

• колективність занять;  

• розмаїтість видів самостійної діяльності.  

Таким вимогам виконання основних методичних принципів як 

комунікативность, свідомость, опора на рідну мову учнів, наочність, 

позитивний емоційний фон повинно відповідати навчання іноземної мови у 

немовному вузi.  

У результаті проведення занять з використанням матеріалів Інтернету, 

можна очікувати підвищення інтересу студентів до навчального матеріалу, до 

вивчення іноземної мови. Отримані знання стануть більш усвідомленими, 

набувається і розвивається науковий стиль мислення, здатність до 
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«міжкультурної комунікації» навчання стає «розвиваючим», що є важливою 

рисою сучасної освіти у світі. 

Розглянуті навчальні можливості Інтернет свідчать про те, що ця мережа 

при розумному і цілеспрямованому її використанні може стати ще одним 

додатковим засобом навчання,  доступних  через комп'ютерні 

технології.  

 Література:  
1)Лакоценіна Т.П. «Сучасний урок» частина 5  

2)Щукін А.Н. Сучасні методи та технології навчання іноземних мов: 

Навчальний посібник. - М.: Філоматіс, 2008. - 188 с. 

 

Єфімова О.М. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ГОТОВНОСТІ КУРСАНТІВ ВИЩИХ 

ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗНАНЬ 

З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
У сучасних умовах розвитку Збройних Сил України все більшого 

значення набуває вивчення іноземної мови (ІМ). Метою вивчення іноземної 

мови у вищих військових навчальних закладах є практичне оволодіння різними 

видами мовної діяльності. Світова співдружність вказує на беззаперечні щляхи 

до прогресу людства – інтеграцію, глобалізацію, які закладають основи 

створення єдиного демократичного простору, розвитку міжкультурних зв‘язків, 

що розширює сфери професійного спілкування іноземною мовою. 

Важливим складовим елементом системи сучасної вищої освіти є 

іншомовна підготовка фахівців. Одним із напрямів програми навчання 

іноземних мов у вищих військових навчальних закладах є спрямованість на 

спеціалізацію та майбутню професійну діяльність курсантів. Відповідаючи 

радикальним змінам, що здійснюються в національній системі вищої освіти в 

Україні, які були започатковані процесом інтеграції країни в європейський 

простір вищої освіти, навчальні програми іноземних мов спрямовані на 

формування у курсантів професійної мовної компетенції, що сприятиме 

їхньому ефективному функціонуванню у культурному розмаїтті навчального та 

професійного середовища.Метою навчання іноземній мові є оволодіння 

іноземною мовою як засобом комунікації для успішного виконання подальшої 

професійної діяльності[1]. 

Таким чином, визначають нові пріоритети у системі професійної 

підготовки кваліфікованого спеціаліста. Саме тому, випускники вищих 

військових навчальних закладів України повинні бути висококваліфіковані 

спеціалісти, здатні мобільно використовувати знання з різних наукових галузей, 

постійно вдосконалювати свою професійну майстерність, приймати оптимальні 

рішення в умовах невизначеності та прогнозувати можливі наслідки, 

самостійно здійснювати пошук знань та оволодівати науково-практичною 

інформацією, а також використовувати її у своїй професійній діяльності. У 

підготовці таких спеціалістів першочергове значення має розвиток системного 
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мислення, уміння бачити об‘єкти в єдності їхніх багатосторонніх зв‘язків та 

відношень. Розвиток навичок та вмінь фахово-спрямованогоспілкування 

здійснюється з врахуванням міжпредметних, міждисциплінарних 

характеристик. При цьому відбувається перехід не тільки від умовно-

мовленнєвих, репродуктивних видів навчання до суто комунікативних, 

обумовлених вимогами ситуацій та контексту комунікації, але й до 

міжпредметних моделей, котрі відтворюють реальні соціально-професійні 

фрагменти життя багатопрофільного характеру та застосовуються для 

відпрацювання курсантами пошуку рішень в професійних та ділових соціально-

культурних ситуаціях. Тобто, володіння іноземною мовою, як засобом 

спілкування, повинно дати курсантам безпосередній доступ до культури інших 

народів, забезпечити вже в процесі навчання «діалог культур», сприяти 

вихованню, освіті та усесторонньому розвитку особистості, підвищувати якість 

підготовки їх до діяльності в різних сферах життя: у виробничій, соціально-

побутовій, соціально-культурній. Володіння ІМ відкриває ширші можливості 

для науково-технологічного і науково-технічного прогресу, сприяє збільшенню 

можливого внеску кожного в розвиток співробітництва і взаєморозуміння між 

народами. 

Цілями навчання називають «запланований кінцевий результат, якого 

викладач очікує від певним чином спрямованої власної педагогічної діяльності 

студентів» [2]. Відтак, мета викладача ІМ спеціального призначення – показати 

засоби оволодіння ІМ та навчити курсантів ними користуватися на практиці. 

Для цього потрібен певний механізм здійснення необхідних дій. Він складає 

поняття «готовності» до використання мови у професійній діяльності. 

Професійне спілкування має свій специфічний зміст, структуру, функції і 

є системним елементом професійної підготовки фахівця. Особливо актуальним 

є підготовка майбутнього офіцера до професійного спілкування в іншомовному 

середовищі. Адже, саме готовність майбутнього фахівця до здійснення 

комунікації іноземною мовою забезпечить йому достойне місце на 

внутрішньому і світовому ринку праці. Іншомовна підготовка майбутнього 

офіцера допоможе йому поглибити фактичні знання з політичних, економічних, 

географічних питань, спочатку країни, мову якої вивчатимуть, а потім 

володіючи мовою, і про інші країни світу, в межах яких необхідно буде 

працювати у зв‘язку з професійною необхідністю. Саме такий підхід 

доіншомовної професійної підготовки забезпечить майбутнього офіцера 

комплексом знань, умінь, навичок, які дозволять йому успішно 

використовувати іноземну мову як у професійній діяльності, так і для 

самоосвіти і саморозвитку особистості. Підвищення якості професійної 

іншомовної підготовки як складової сучасної вищої військової освіти дозволить 

фахівцям військовослужбовцям розширювати міжнародні контакти з фахівцями 

інших країн, обмінюватись досвідом роботи, брати участь у спільних 

миротворчих проектах, науково-дослідних програмах. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ДОШОК ЯК ЗАСІБ 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ 

ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІНОЗЕМНИМ МОВАМ 

У навчанні іноземних мов у військових навчальних закладах Збройних 

Сил України у контексті Європейського простору вищої освіти необхідно 

приділяти значну увагу використанню мови в певних соціокультурних 

ситуаціях. Аудіолінгвальний метод, який фокусує свою увагу біля окремо 

взятого речення або фрази, не може підготувати курсантів, офіцерів-слухачів до 

реального, непередбаченого спілкування іноземною мовою, бо у реальному 

житті існують соціальні та культурні правила, без оволодіння якими знання 

завчених речень буде „безглуздим‖. Тому у навчанні мовам міжнародного 

спілкування в Україні поширено комунікативний підхід, котрий як свідчать 

численні дослідження (Ellis R., Savignon S., Ніколаєва С.Ю., Скляренко Н.К., 

Зуєв О.Г. та ін.), здатний підготувати курсантів, слухачів до непередбаченого 

спілкування іноземною мовою. Основний зміст діяльності з навчання іноземної 

мови зосереджений на пріоритеті комунікативної мети, збалансованому 

навчанні усних (говоріння, аудіювання) і писемних (читання, письмо) форм 

спілкування, використання автентичних матеріалів. В умовах всезростаючого 

інформаційного навантаження якість роботи педагогічних працівників значною 

мірою залежить від інтенсифікації та оптимізації навчального процесу на основі 

ефективного використання класичних та активного впровадження нових 

методик, що базуються на найширшому використанні різноманітних технічних 

засобів навчання. Науково-технічний прогрес та сучасна педагогічна наука, 

забезпечуючи викладача найновішими методиками і технічними засобами 

подачі навчального матеріалу, вимагають від нього постійної самоосвіти та 

зусиль щодо вдосконалення педагогічної майстерності, як однієї з 

найвагоміших умов забезпечення належного рівня навчально-виховного 

процесу. Використання технологій інтерактивного навчання – це спеціальна 

форма організації пізнавальної розумової діяльності. Однією з багатьох 

пріоритетних цілей, які вона реалізує, є створення комфортних умов навчання. 
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Кожен педагог має пам‘ятати, що те, як він навчає, так само важливо, як і чого 

він навчає.  

На початку двадцять першого століття шкільна дошка перетворилася на 

великий плоский комп‘ютер – SMART Board або інтерактивна дошка. Ця дошка 

поєднує унікальні можливості виводу довільної інформації з комп‘ютера, 

шляхом відображення її мультимедійним проектором. Інтерактивна дошка 

вигідно поєднує в собі можливості всіх технічних засобів навчання, проте 

можливості в інтерактивної дошки практично безмежні. Може, саме тому 

інтерактивна дошка є принципово новим інтерактивним технічним засобом 

навчання. Інтерактивна дошка вирішує такі педагогічні задачі: необхідність 

формування у курсантів певних базових загальнонавчальних компетентностей; 

відпрацьовування навчальних компетентностей; формування творчо-

дослідницьких умінь; організація навчального процесу шляхом самостійної 

діяльності курсантів;формування особистісних якостей курсантів. 

Саме поняття інтерактивності, зокрема інтерактивної дошки, полягає в 

можливості вносити корективи, нотатки чи певні зауваження в 

демонстраційний матеріал, змінювати послідовність кадрів, зберігати необхідні 

кадри чи їх фрагменти для подальшої роботи. В інтерактивних дошках 

суміщені можливості звичайної дошки й відеопроектора: на такій дошці можна 

писати звичайним способом і проектувати будь-яке зображення, наприклад, 

інтерактивну модель, анімацію, відеофрагмент тощо. За допомогою 

інтерактивної дошки можна провести: усні вправи, граматичні завдання, 

вибрати правильні слова, поставити у відповідність, вписати пропущені букви, 

закріпити матеріал тощо. SMART Board універсальна ще й тим, що на ній 

можна показувати заготовки заняття розроблені викладачем і є можливість 

кольоровими ручками вносити доповнення: пропущені букви, виправити 

помилки в словах і т.д. Інтерактивна дошка це не тільки інструмент – на ній 

можна показувати презентації нового матеріалу з відповідними картинками, 

правилами правопису. Деякі фрагменти тексту можна надрукувати заздалегідь і 

обговорити з курсантами. Курсанти будуть слідкувати протягом заняття за 

текстом, оскільки він підсвічується в певний момент і в ньому можна робити 

примітки, які відображаються на екрані. Для організації інтерактивного 

навчання можна створити ряд завдань, які курсантам цікаво буде виконати по 

варіантам або по двоє. Традиційним залишається диктант. На дошці можна 

писати синім або чорним маркерами, а виправляти помилки можна червоним. 

Використовуючи інтерактивну дошку курсантам можна запропонувати 

підготувати власні виступи. Важливо врахувати і такі обставини: робота з 

інтерактивною дошкою повністю копіює традиційні для звичайної дошки 

принципи роботи. Кількість підготовлених матеріалів, які викладач може 

підготувати заздалегідь нескінченна. Об‘єм роботи, який виконується групою 

за встановлений час, набагато більший, ніж під час традиційних занять.  

Позитив від використання інтерактивної дошки: 

обсяг матеріалу, який можна показати, обговорити, виправити, 

акцентувати на занятті набагато більший ніж при використання звичайної 

дошки; 
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усі заняття, розроблені викладачем зберігаються в пам‘яті машини їх 

можна коректувати, доповнювати, змінювати; 

презентаційний матеріал чудово видно з кожного куточка класу; 

можна в реальному часі наносити на проектоване зображення позначки на 

важливі ділянки, малювати схеми або коректувати їх; 

не відходячи від дошки, можна зберегти виконану роботу у файлі, 

роздрукувати або відправити по електронній пошті; 

в процесі виступу можна зберігати зображення, отримані на певних 

етапах, і при необхідності, миттєво повертати їх на дошку; 

можна створити гіперпосилання з одного файлу на другий - наприклад: 

аудіо-, відео-файли, Інтернет-сторінки; 

використовувати інтерактивну дошку можуть викладачі, які не володіють 

комп‘ютером на належному рівні. 

Завдяки поєднанню комп‘ютера і інтерактивної дошки, ми отримуємо 

унікальну можливість об‘єднати переваги комп‘ютера з традиційними формами 

навчання. Під час навчання біля інтерактивної дошки можна організувати 

дискусію або продемонструвати індивідуальні роботи учнів, доповнюючи їх 

своїми рукописними і графічними коментарями. Немає жодного з викладачів, 

які почали працювати з інтерактивними дошками й не відзначили би стрімкого 

підвищення інтересу студентів до навчання, до заняття. А відомо, що 

формування в студентів стійкого активного інтересу є визначальною 

проблемою сучасної освіти. 

Максимальний ефект від використання таких інтерактивних дошок у 

навчальному процесі досягається у таких випадках: 

- використання інтерактивної дошки при вивченні тем, які більш 

повно й детально висвітлюються в електронних освітніх ресурсах. 

- більш повна візуалізація об'єктів та явищ у порівнянні з 

роздрукованими засобами навчання, наприклад, шкільний підручник чи 

навчальний посібник. 

- використання програмного середовища для організації творчої 

навчально-пошукової діяльності курсантів. 

- використання можливості варіювати тимчасові масштаби подій, 

переривати дію комп'ютерної моделі, повторювати їх. 

- технологізація процесу оцінювання чи самооцінювання навчальних 

досягнень курсантів. 

- тестування та корекція результатів освітньо-навчальної діяльності 

курсантів. 

Розширення міжнародних контактів у всіх областях людської діяльності, 

більш вільний доступ до інформації, стрімкий розвиток телекомунікаційної 

технології створюють принципово нові умови для сфери освіти. Робота з 

інформаційними масивами, уміння знайти необхідну інформацію, грамотно її 

проаналізувати й використати в різноманітних цілях пізнання - все це стає 

одним з основних видів пізнавальної діяльності. Швидкий розвиток 

комп'ютерних телекомунікацій у світі за останні роки, відносна доступність 

телекомунікаційних технологій для шкіл формують учбово-матеріальну базу 
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для виконання завдань, поставлених перед системою освіти, а нові 

інформаційні технології перетворилися в потужний інструмент вивчення 

навколишнього світу. Таким чином, інтерактивна дошка навіть при 

використанні тільки найпростішого встановленого програмного забезпечення 

дозволяє підготувати провести заняття на якісно новому рівні. Саме завдяки 

цьому інтерактивні дошки заслуговують високої оцінки викладачів, вчителів, 

методистів і звичайно, студентів в усьому світі. 
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TASK-BASED LEARNING AS AN EFFECTIVE APPROACH TO 

TEACHING ESP TO FUTURE ENGINEERS 

Task-based learning (TBL) known as an approach, where learners carry out 

different tasks focused on solving a problem or planning an activity using language as  

means for communication, has found its practical implications in the Ukrainian 

English language classrooms and materials design.  Its effectiveness proved by 

teaching and learning practice is in the focus of this paper.  

Understanding of differences between task and activity helps to evaluate the 

effectiveness of TBL in the process of developing communicative language 

competence, which is the main aim of any EFL course.  According to Jane Willis, 

task is a goal-oriented activity with a clear purpose.  ―Doing a communication task 

involves achieving an outcome, creating a final product that can be appreciated by 

other.‖ [1] Ali Shehadeh points out that classroom tasks reflect real life language use 

and language need [2] that is very important for students to be motivated to fulfill the 

tasks using the language they may need in future. 

Activities can be form-focused used to practice grammar structures or other 

language items presented by teacher and/or involved in tasks, i.e. be focused on 

meaning and the process of doing the task, using the language.  According to Ellis, 

the main difference is lying in the means by which the purpose of learning language 

is to be achieved [3: 3]. Here task-based approach is close to learning-centred 

approach proposed by Hutchinson and Waters [4], which is also known as ‗learning 

by doing‘ considered to be rather effective in EFL teaching.  Outcome, whether it is a 

product of learning or language skills developed as the result of fulfilling the task, 

and relation of the task to real life are the main criteria that help us to identify the 

activity as a task [5: 12 -14].  

These theoretical issues have found their implications in the newly designed 

coursebook ‗English for Study and Work‘ [6], the principles and the structure of 

which are described below.  The coursebook can be seen as a reflection of its authors 

on their teaching/teacher training experience as well as their learning experience 

while study abroad.  It is based on the data of the research they were involved in, the 

results of which are published in a Baseline Study ―ESP in Ukraine: Current 

Situation‖ [7].  
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All the materials in the coursebook are authentic and taken from real life that 

makes it close to real world.  They have been piloted in the classrooms of the 

National Mining University for two years. Students‘ and teachers‘ feedback 

contribute much to the coursebook structure and its model. 

The coursebook consists of three parts: In-class Activities, Self-study Resources 

and Grammar Review and Practice, where the first two ones propose the series of 

tasks aimed at development general and professionally-oriented communicative 

language competence.  The third part encompasses a set of rules and a series of form-

focused activities and tests as grammar issues are in its focus.  

Having been designed to help students to achieve target B2 language 

proficiency level as required for Bachelor‘s Degree, the content of the coursebook 

covers professional and academic content (area of subject knowledge) and close to 

real life situational and pragmatic content: necessary practical and useful skills 

including study and soft skills.    

Materials in each unit of Part I ‗In-class Activities’ are gathered in modules: 

Socialising in Academic and Professional Environments, Obtaining and Processing 

Information for Specific Purposes, Participating in Professionally-oriented 

Discussions, Giving Presentations, Communicating in Writing, which are in 

consistence with the university ESP Syllabus and generic job-related skills listed in 

Educational and Qualification Standard (EQS) for Mining Engineers, and organized 

in such a way that students are engaged in a chain of tasks which involves various 

activities: reading texts, making notes, passing on information obtained orally or in 

writing, exchanging information, participating in discussions and debates, giving 

presentations etc.  

The structure of each unit is clear and coherent and follows a model designed 

by the authors. The model is based on three main stages necessary to fulfilling a task: 

‗pre-task‘, ‗during task‘ and post-task‘ and consists of seven components: 

Introduction (focus on the skills developed through unit and expected outcomes), 

Starter (preparatory activities such as brainstorming, mind-mapping, i.e. warming up 

activities), Input (direct: a written or oral text(s) or indirect got from the text or a 

series of activities done within a group), Content Focus (focus on skills and 

communication), Language Focus (focus on vocabulary, functions, language forms 

etc.), Task (or problem) which starts with the pre-task activities before the input and 

finishes with the post-task activities or free-transfer, and Follow-up which in most 

cases is a series of post-task activities proposed for self-study.  Cooperation and 

collaboration of students are provided by a variety of pair- and group-work.  

Carrying out the tasks designed within this model makes language learning 

interesting, involving and effective. Multidisciplinary approach to tasks engages 

cognitive processes such as selecting, sorting, classifying, reasoning, sequencing and 

transforming information that easify language acquisition. 

Part II ‗Self-study Resources’ is a pack of the resources provided by students 

and subject teachers, which are organized in sections, each of which is aimed at the 

development of different language skills and vocabulary to be used by future mining 

engineers. Each section contains tasks to be done individually by students during 

their self-study. The tasks are focused on developing study skills, including self-
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organising and self-assessment skills in addition to language skills developed in an 

integrated way. Following the structure of Part I each section starts with the outcomes 

expected from students‘ learning both in-class and outside it as it is prescribed by the 

course.  

Both parts contain a variety of different templates to be filled in by students 

while performing tasks. Among them are worksheets, tables, spidergrams, word-

webs, mind-maps etc. which are considered to be useful tools for future professionals.      

 Visualization of information developed as the result of doing such kinds of 

tasks contributes much to the development of the pragmatic and learning skills to be 

used by students in real life situations and while their life long learning. 
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АNALYSE CONCEPTUELLE DES TEXTES SPECIALISES 

Dans des textes techniques et scientifiques, l‘accent fondamental est sur la 

fonction cognitive du texte. Le contenu cognitif d‘un texte  technique et scientifique 

est la partie la plus importante de l‘ensemble des éléments pertinents de ce texte. 

Parmi les éléments pertinents du contenu ( éléments pertinents sémantiques ), les plus 

importants sont les concepts véhiculés par les termes qui apparaissent dans le texte. 

On estime que l'analyse des concepts spécialisés est la partie la plus 

intéressante du travail terminologique. On arrive à repérer les ensembles de 

caractéristiques propres à une classe d'objets qui signalent  la présence d'un concept. 

http://www.jalt-publications.org/tlt/files/98/
http://www.jalt-publications.org/tlt/files/98/
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On découvre des concepts proches mais distincts par une seule caractéristique, ainsi 

que des concepts plus spécifiques dérivés d'un concept initial. 

C'est en lisant, en dépouillant et en annotant les  textes qu'il sera possible de 

repérer dans certains éléments d'information les caractéristiques de classes d'objets 

concrets ou abstraits représentés par des concepts. Certaines caractéristiques 

paraîtront essentielles pour déterminer l'appartenance d'un objet à une classe, d'autres 

caractéristiques seront indispensables pour distinguer un concept d'un autre. 

Comment peut-on établir des relations de ce concept avec d'autres concepts? 

On observe une relation partitive (partie-tout) entre un tout et ses parties, une relation 

générique entre le générique et le spécifique, une relation associative de type 

producteur-produit. 

Quand on  continue l‘ analyse terminologique, on apprend plus sur les concepts 

apparentés, sur les caractéristiques qui distinguent un objet de l‘autre et sur les 

caractéristiques essentielles pour déterminer son appartenance à la classe détreminéé. 

On aura relevé en même temps un grand nombre de termes désignant soit les 

concepts, leurs caractéristiques et leurs inter-relations, soit leur association avec des 

concepts d'autres domaines. 

L'analyse conceptuelle est indispensable pour établir la représentation mentale 

ou graphique des relations logiques entre les concepts spécialisés et délimiter des 

concepts par leurs caractéristiques. Chaque nœud de cette représentation mentale 

porte le terme désignant le concept. On peut comprendre l'organisation du savoir 

spécialisé en systèmes conceptuels grâce à ce genre de représentation en forme 

d'arbre ou de boîtes à angle droit .  

On se sert aussi de l'analyse conceptuelle pour résoudre les problèmes de 

synonymie. Elle permet de déterminer pour chacune des langues en contact, quels 

termes sont vraiment équivalents et quels termes sont interchangeables dans tous les 

contextes d'une même langue de spécialité. La découverte des mêmes caractéristiques 

dans plusieurs justifications textuelles relatives à un concept (le crochet 

terminologique) détermine le degré de synonymie entre plusieurs désignations d'un 

concept. 

Puisque les concepts sont exprimés dans le langage, il est naturel de reprendre 

l'analyse conceptuelle, l'extraction des termes et l'observation des usages privilégiés 

pendant qu‘on dépouille un corpus textuel.  

Le dépouillement du texte spécialisé permet de repérer des termes ou des 

justifications textuelles sur les concepts afférents, mais aussi des cooccurrents des 

termes, avec lesquels ils forment parfois des phraséologismes typiques du discours 

spécialisé. Cette information est très utile aux rédacteurs, aux traducteurs et aux 

interprètes, ainsi qu'aux vulgarisateurs de connaissances spécialisées dont la tâche 

consiste souvent à reconstituer en langue d'arrivée le discours spécialisé d'une langue 

de départ. 

Le dossier terminologique est un outil d'analyse et de recherche qui réunit 

l'information relative à un concept, repérée lors du dépouillement ou de consultations 

ponctuelles. Le dossier comprend tous les termes qui désignent le concept (variantes 

orthographiques, variantes syntaxiques, synonymes, abréviations) et les justifications 

textuelles pertinentes (définitions, contextes, exemples d'emploi, phraséologismes) y 
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compris les observations du terminologue ou les avis des spécialistes du domaine. Il 

doit aussi comporter les renvois aux sources de chaque justification textuelle et 

l'attestation d'usage de chaque terme retenu. 

Ainci, la recherche documentaire permet d'identifier, d'obtenir, d'étudier et 

d'évaluer une riche documentation spécialisée où on sélectionne le corpus textuel du 

dépouillement terminologique. 

L'analyse terminologique du corpus permet au terminologue de repérer et de 

reconnaître les concepts à l'aide de caractéristiques essentielles et distinctives et de 

souligner des unités terminologiques, tout en marquant les divers types de 

justifications textuelles sur les concepts et les termes repérés. 

L'analyse conceptuelle permet d'utiliser les caractéristiques des concepts et les 

relations entre les concepts pour formuler des définitions logiques et précises. 

L'établissement de nomenclatures et de dossiers terminologiques rend possible 

l'élaboration de produits terminologiques à diffusion restreinte ou pour le grand 

public. 

Les justifications textuelles doivent fournir des informations claires, exactes et 

concises sur le concept faisant l'objet de la fiche terminologique. Les définitions de la 

fiche terminologique indiquent les caractéristiques essentielles et distinctives des 

concepts. 
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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНЦІЯ ПЕРЕКЛАДАЧА ЯК МОВНОЇ 

ОСОБИСТОСТІ 

Для розвитку теоретичної концепції сучасної методики навчання 

перекладачів дуже важливим є введення у наукову парадигму понять «мовна 

особистість» та «вторинна мовна особистість». Під мовною особистістю, услід 

за Ю.Карауловим розуміємо «людину, наділену здібністю створювати і 

сприймати тексти, що різняться між собою ступенем структурно-мовної 

складності, глибиною і точністю відображення дійсності, певною цільовою 

спрямованістю» [Караулов, с.3]. Структурно мовна особистість складається з 

трьох рівнів: 

 Вербально-семантичного 

http://www.termiumplus.gc.ca/didacticiel_tutorial/francais/lecon3/page3_3_2_f.html
http://www.cle-inter.com/
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 Когнітивного 

 Прагматичного 

 

Мовна особистість в аспектах сучасних лінгвістичних теорій 

характеризується цілісністю, постає як «автор тексту, суб‘єкт оцінки й 

самооцінки, учасник комунікативного процесу» [Ригованова В.А.]. 

«Вторинна мовна особистість» це сукупність рис людини, яка складається 

з оволодіння «вербально-семантичним кодом мови, що вивчається, тобто 

мовною картиною світу, що дає можливість людині зрозуміти нову для неї 

соціальну дійсність» [В.Дороз, с.8]. 

Перекладач-білінгв як вторинна мовна особистість повинний навчитися 

сприймати іншомовну текстову діяльність з позицій інофонної 

лінгвосоціокультури і соціокультурні коди, щоб потім переключитися з 

процесу розуміння на творчу, професійну діяльність перекладу [Халєєва, с.205]. 

В наш час незмірно зросли вимоги до професійної компетенції 

перекладача, з‘явилась необхідність у підготовці конкурентоспроможних 

фахівців. Між тим, як свідчить досвід, українські і російські виші стикаються з 

недостатньою лінгвістичною і загальнокультурною підготовкою вступників. Це 

протиріччя і складає актуальність нашого дослідження. 

Мета дослідження – визначити складові професійної компетенції 

перекладача як мовної особистості. Для цього треба виконати наступні 

завдання: 

 Визначити сучасне тлумачення поняття «перекладацька компетенція» 

 Уточнити складові професійної компетенції, необхідні для 

формування мовної особистості 

          Поняття «перекладацької компетенції» (далі - ПК) досліджується в 

працях українських і російських вчених Мірам Г.Е., Чередниченко О.І., 

Алексєєвої І.С., Комісарова В.Н., Латишева Л.К., Сдобнікова В.С., Чеботарьова, 

Дайнеко В.В. та ін.. 

Так, Латишев Л.К. під ПК розуміє «сукупність знань, умінь й навичок, які 

дозволяють перекладачу успішно вирішувати свої професійні завдання» 

[Латишев, с.12] і виокремлює базову частину ПК, яку задіяно у професійному 

перекладі постійно, у всіх його проявах, та прагматичну частину ПК, необхідну 

тільки при певному засобі виконання перекладу. Володіння певними видами 

перекладу Латишев Л.К., як і Чеботарьов відносять до спеціальної складової 

ПК. 

Чередниченко О.І. до складових професійної компетенції перекладача 

відносить мовну, культурну, референційну та стилістичну складові, що є 

спільними для письмового та усного перекладу. 

В новітніх розвідках з питання ПК слід назвати публікації Ганічевої Т.В., 

Голуб І.Ю., Кириченко Т.І., Світличної О.Р., Онищенко Н., та ін.. 

Так, Ганічева Т.В., розглядаючи ПК як здатність перекладати на 

фаховому рівні, включає до неї такі компоненти, як: комунікативний 
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(предметний і лексичний), професійно-технічний, текстоутворюючий, 

прагматичний, стратегічний та морально-етичний [Ганічева, с.13]. 

В умовах інформаційного суспільства виникає необхідність у перегляді 

поняття ПК і визначення в ній місця для інформаційно-технологічної складової 

[Ільченко, Карпенко, с.98-100]. 

У сучасних умовах також неможливо говорити про формування 

повноцінної особистості перекладача без урахування його соціокультурної 

компетенції, яка досліджується в працях Баютіної С.Є., Сафонової В.В., Саєнко 

Н, Михайлової А.Г. 

Професіоналізація вищої осіти передбачає формування професійно 

спрямованої соціокультурної компетенції у студентів перекладацьких 

відділень, враховуючи проблеми тренування мовної сенсибілізації 

психологічної готовності до діалогу культур [Голуб]. 

Наголошуючи на професійності навчання у системі підготовки сучасного 

фахівця, необхідно формувати прагматичну і стратегічну компетенції 

(Л.І.Морська), стилістичну (Лєонова), текстову (Онищенко) . 

Виходячи з того, що перекладацька компетенція прямо залежить від 

обізнаності з рідною культурою та ступеня прилучення (акультурації) до 

іншомовної культури [Чередниченко, с.25], вважаємо за необхідне включити до 

ПК перекладача і філологічну компетенцію, яка базується на 

загальнокультурній і комунікативній компетенції. 

Услід за Махмурян К.С. філологічну компетенцію розглядаємо як поняття 

міжпредметне, поліфункціональне, багаторівневе [Махмурян, с.202]. 

Перекладачеві, як і лінгвісту, необхідно володіти певним культурним 

кодом, який включає відомі імена, цитати, факти [Полубіченко, с.135]. 

В сучасних умовах функціонування вищів необхідно шукати нові засоби 

формування і розвитку філологічної компетенції: диференційний підхід до 

читання літератури, праця в формі міні-проектів. 

Всі вищезазначені компетенції є спільними як для письмового, так і для 

усного перекладача. 

Натомість усний переклад висуває додаткові вимоги до перекладача: 

володіння фонетичною компетенцією, технікою скоропису, мовленнєвою 

активністю, психічною стійкістю, контактністю. 

Можна зробити висновок, що професійна компетенція усного 

перекладача – це багатоаспектне явище, що включає не тільки високий рівень 

володіння іноземною ті рідною мовами, адекватністю передачі змісту, але й 

специфіку професійної поведінки перекладача, особливості його взаємодії з 

іншими учасниками комунікативної ситуації. 
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ОСОБЛИВОСТІ (ПІДГОТОВКИ) НАПИСАННЯ АНОТАЦІЇ ТА 

РЕФЕРАТІВ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

Аспірантам і студентам для участі в міжнародних семінарах, 

конференціях, симпозіумах, для отримання грантів, а іноді і для друкування в 

вітчизняних журналах доводиться писати роботи( тезиси, статті, анотації та 

реферати статей, доповіді)  або виступати з повідомленнями англійською 

мовою, яка є міжнародною науковою мовою. 

Все це вимагає перекладу попередньо написаного українською чи 

російською мовою тексту (повідомлення) для того щоб викласти текст 

англійською, треба добре уявляти лексико-синтаксичну структуру мови 

англійського наукового тексту. Структура і мова наукового тексту при 

перекладі зберігаються в основних рисах, незмінними, незалежно від типу і 

розміру, будь то анотація (abstract), реферат (summary), тезиси доповіді (abstract 

of communication), рецензія (review) , або наукова стаття (paper). 

   Ось деякі приклади структур, які необхідні при написанні анотації 

та реферату англійською мовою. Найбільш характерними для англійської мови 

є речення з присудком в пасивному стані .   
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Приклад : 

Вивчається ізотонічний ефект в кристалах. 

The isotopic effect in crystals is studied. 

При повідомленні теми або предмета дослідження, треба в першу чергу 

користуватись формами теперішнього часу Present Simple,а в випадках, коли 

необхідно підкреслити завершений характер дій Present Perfect. Форма Past 

Simple використовується при описі виконаної роботи, якщо  робота була 

основою для будь-яких висновків. 

Приклад: 

Досліджується випадок тонких кристалів. 

The case of the thin crystals is analyzed. 

При повідомленні про предмет дослідження нам може знадобитися цілий 

ряд дієслів. Це дієслова з загальним значенням дослідження: study, investigate, 

examine, consider, analyze.  

Study має найбільш широке вживання і означає вивчати, досліджувати.  

Investigate підкреслює ретельність і всебічність дослідження, окрім 

значення вивчати, досліджувати, дієслово включає поняття «розслідування». 

Examine, окрім вивчати, досліджувати, означає розглядати, уважно 

оглядати, перевіряти. 

Consider – вивчати, розглядати (беручи до уваги різні параметри). 

Analyze – досліджувати, вивчати (включаючи момент аналізу). 

Приклад:  

Була досліджена причина вибуху. 

The cause of the explosion has been investigated. 

В першому реченні реферату (або в двох перших) можна сказати про тему 

дослідження і про результати виконаної роботи. Для повідомлення про 

результати знадобляться дієслова show- показувати, find- знаходити, conclude- 

робити висновок. 

Приклад:  

Було розглянуто пеллікулярні мембрани і показано, що вони товщі ніж в 

інших клітинах.  

Pellicular membranes were examined and it was shown that they were thicker 

than those in other cells. 

Якщо при повідомленні про виконану роботу або отримані результати 

треба будь-що логічно виділити, то можна користуватись наступними 

дієслівними сполученнями: pay attention to… - звертати увагу на, emphasize, 

give emphasis to, place emphasis on…- підкреслювати. 

Значення цих сполучень може бути підсилено наступними 

прикметниками та прислівниками: particular, special, specific- особливий,  great - 

великий, primer- першорядний, especially, particularly, specially, specifically - 

особливо(виключно), with particular emphasis on…(with special attention to) - до 

того ж особлива увага приділяється.. 

Приклад: 

Описувались нервові клітини, причому особлива увага була звернена 

побудову ядер. 
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Nerve cells were described with particular attention to the structure of their 

nuclei. 

Заключні речення анотацій та рефератів статей часто вводяться 

наступними словами та словосполученнями: conclude – приходити до висновку; 

make, draw, reach a conclusion, come to a conclusion that… - робити висновки 

відносно…; it is concluded that…- приходить до висновку, що…; lead to a 

conclusion, make it possible to conclude that…; concerning, as to…  - призводить 

до висновку, дає змогу заключити, що…;  from the results it is concluded that…- 

на основі отриманих результатів приходимо до висновку;  it may be noted 

that…- можна відмітити, що…; it may be started that….- можна стверджувати, 

що…; therefore, thus, consequently, as a result - таким чином, послідовно, як 

результат. 

Приклад: 

Було зроблено заключення, що провідність р-типу впливає на зменшення 

концентрації. 

It was concluded that the p-type conduction resulted in a decrease in 

concentration. 

Ігнатенко О.В. 

Національний технічний університет України «КПІ»  

 

TEACHING OF BUSINESS ENGLISH AND CROSS-CULTURAL 

COMMUNICATION 

Intercultural communication is a form of global communication. It is used to 

describe the wide range of communication problems that naturally appear within an 

organization made up of individuals from different religious, social, ethnic, and 

educational backgrounds. Intercultural communication is sometimes used 

synonymously with cross-cultural communication. In this sense it seeks to understand 

how people from different countries and cultures act, communicate and perceive the 

world around them. As a separate notion, it studies situations where people from 

different cultural backgrounds interact. Aside from language, intercultural 

communication focuses on social attributes, thought patterns, and the cultures of 

different groups of people. It also involves understanding the different cultures, 

languages and customs of people from other countries. Intercultural communication 

plays a role in anthropology, cultural studies, linguistics, psychology and 

communication studies. Intercultural communication is also referred to as the base for 

international businesses. There are several cross cultural service providers around 

who can assist with the development of intercultural communication skills. Research 

is a major part of the development of intercultural communication skills. 

Many of the Ukrainian teachers have the goal of using communicative method 

in teaching of business English. Nowadays business leaders and their staff need 

confidence in English and intercultural competence so that they can concentrate on 

their daily work. Among the teachers of business English there is still a great thirst 

for new ideas, although, at the moment, a gap remains between some teachers‘ 

theoretical knowledge of modern communicative teaching methods and their use of 

such methods in practice.  
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Good language skills benefit society in many ways, for instance, by improving 

international understanding. Many businesspeople feel confident about doing 

business and talking about technical matters with people from other cultures but are 

often less happy when it comes to socializing. (According to the theory of 

Anxiety/Uncertainty Management This theory focuses on management of uncertainty 

(e.g., the inability to predict or explain others` attitudes, behavior, or feelings) and 

anxiety (e.g., feelings of being uneasy, tense, worried, or apprehensive). 

In some countries, there is often a relatively strict separation between work and 

leisure, which is illustrated by the saying ‗Work done, have fun’. In other cultures, 

work and leisure more closely linked. For international business relationships to 

succeed, a positive atmosphere outside, as well as inside, the office is essential. We 

can mention some key areas of socializing where cultural differences can play a role:  

• What are good topics for small talk? 

• What topics are taboo in different cultures? 

• What gifts should I give to my business partners? 

•Should I invite foreign guests to my home? 

• I was invited to a business partner‘s home. Does this mean we are now 

friends? 

• What clothes should I wear when socializing with business partners? 

• What sort of food should we offer visitors from abroad? 

Discussing such items with future specialists will improve their cross-cultural 

competence. Practice at these types of lessons should be organized in a form of a role 

play. 

More and more people believe that intercultural competence is a key to 

international business success. Our students should also reflect on their personal 

intercultural skills. They should think over their attitude to the area of intercultural 

communication; their behaviour; their knowledge about culture differences, like 

intercultural trivia and cultural dimensions; their skills. 

Language is a fundamental tool that humans use to construct and exchange 

meaning with one another. Meaning making through linguistic exchanges is an 

activity that is situated in a shared social and cultural context. Therefore, in order to 

be able to communicate successfully, it is necessary to understand the cultural context 

in which language is used. Consequently, learning to use the same language as our 

interlocutors provides us not only with a tool to facilitate interaction on the simplest 

and most practical level, but also with insight into the other‘s culture, facilitating 

mutual understanding. In Samovar and Porter‘s words, ―Language gives people a 

means of interacting with other members of their culture and a means of thinking. 

Language thus serves both as a mechanism for communication and as a guide to 

social reality‖. 

There is no single way in which learners acquire knowledge and this holds true 

in acquiring knowledge of a second language. Second language acquisition is the 

product of many factors pertaining to the learner on one hand and the learning 

context on the other. It is, therefore, important to recognise the diversity and 

complexity of the interaction of the two. Different learners in different situations 

learn a second language in different ways. While appreciating the individual nature of 
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language learning, in order to understand the processes of second language 

acquisition it is necessary to focus on those issues or variables that are relatively 

stable and hence generalisable, if not to all learners then at least to large groups of 

learners.  

The development of a high level of linguistic competence, though fundamental 

for intercultural communication, cannot be deemed sufficient. In fact, it has been 

observed that, when non-native speakers are able to display a near-native level of 

competence in the target language, there is also an implicit expectation that they will 

behave according to the sociocultural norms observed by the native speakers of that 

language. If this does not happen, native speakers will tend to consider the resulting 

failure in communication as a deliberate act of the non-native speaker, rather than as 

an honest mistake. 

The links between language and culture should be emphasized for learners to 

become aware of the underlying connections between symbols and meaning. 

  

Каут Т. Г.  
Національний технічний університет України «КПІ»  

 

PREFERENCES OF USING VIDEO FOR ENGLISH LANGUAGE 

TEACHING IN TECHNICAL UNIVERSITIES 

 The Internet is becoming increasingly available in the English language 

classroom of a technical university. It really offers innumerable opportunities of 

enhancing the effect of teaching English. Some of the opportunities seem to be 

actively replacing the traditional ways of teaching basic language skills. 

 Thus, gaining listening comprehension skills through watching video, instead 

of listening to a record, is obviously more productive as it involves more senses of 

information perception. Understanding a story supported with clearly structured 

video presentation gives enormous advantages to learners in terms of the impact on 

the mental processing of the information.  

Video has the power of creating a broader background that goes beyond the 

audible information. It makes the material live, real, giving grounds to lots of 

associations neither mentioned, nor shown in the scenario. The saying 'seeing is 

believing' is working perfectly in this case.  

Students have surely better chances of acquiring the story and associated 

vocabulary having both visual and audible support. The combination of the senses 

involved activates interest, which happens because emotions come into play. 

Emotions, in their turn, stimulate learning process.  

It is understandable that the above mentioned effects are possible with only 

quality films covering the topics under study. Creating a library of topical videos as 

well as working out a set of instructions for the pre-demonstration and after-

demonstration tasks should become every teacher's concern.  

Interestingly, the tasks that precede the film and those that follow watching the 

video might combine the features of the instructions used when working with both 

tasks on listening comprehension and reading. The exercises of the listening-
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comprehension type are normally concerned with facts of the film under 

consideration while the reading type presupposes more insight into the story.  

In the pre-demonstration stage of work on the video it is advisable to have a 

discussion introducing to the topic of the film. The next stage of preparation for the 

video watching is getting familiar with some key words and word combinations from 

the video.  

Watching the video makes up the next stage which usually consists of two or 

three rounds depending on the linguistic competence of the students.  

The after-demonstration stage might include a variety of instructions. 

Typically, they are questions on the content of the film, recollection of certain most 

significant fragments of the video, making up summaries, etc. 

 Practically every video has 'bottle necks', i. e. some places which are difficult 

to discern for the second language speakers. Trying to understand these spots is also a 

good exercise that could make a home assignment.  

A creative approach to the work on the video might be discussing the quality of 

the video itself, its positive and negative sides.  

The instructional video available at present on certain sites like You Tube, for 

example, is probably, at present, at its infant stage. The internet instructional video 

for the second language learners may be viewed as a special type of documentary that 

can be used for the educational purposes. This documentary should not be mixed up 

with advertisement-orientated scenarios. The important considerations about the 

videos are their moderate duration, informativeness, standard language narration. 

 No doubt, the video has a bright future as it brings learning a foreign language 

closer to real life, creates atmosphere of the language environment, and makes the 

process of learning real fun.  

                                                                                         Козаченко Т.П.  

Національний технічний університет Україн ''КПІ'' 

 

ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВЫСШИХ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ 

Будучи гуманитарной дисциплиной, призванной по сути своей 

гуманизировать процесс обучения в техническом вузе, совершенствовать 

личность студента, иностранный язык и его преподавание не могли преодолеть 

противоречия между возрастающей потребностью в творческой 

самостоятельности личности и практикой преподавания, не способной 

удовлетворить эту потребность. Изменение социальной ситуации в стране 

демонстрирует потребность в личности, способной осуществить 

преобразование общества. Система образования должна наиболее полно 

удовлетворять потребности студента в языковом образовании, создать 

благоприятные условия для развития интеллектуального, творческого 

потенциала каждого обучающегося, следовательно, должна быть личностно 

ориентированной и способной создать условия, необходимые для реализации 

обучающимися своих личностных целей, потребностей и возможностей через 

изучение иностранного языка. В личностно ориентированном обучении само 

обучение определяется не как передача знаний, выработка умений и 



81 

 

организация усвоения, а прежде всего создание условий для реализации 

личностных потребностей студента  в области языкового образования.                                    

Для реализации личностно ориентированного обучения иностранному 

языку в техническом вузе учебный процесс было предложено рассматривать  

как методическую систему, состоящую из шести структурных компонентов: 

цели, содержания, средств коммуникации (методы, приемы, средства), субъекта 

учения и субъекта научения, организационных форм учебного процесса. Было 

определено, что при личностно ориентированной системе обучения основным 

является создание условий для полноценного проявления и развития 

личностных функций субъектов учебного процесса. Поэтому возникает 

необходимость  создания психологически комфортных условий, благодаря 

которым происходит развитие личности студента, способного осознанно и 

мотивированно учиться, приобретая лингвистическую, коммуникативную и 

социокультурную компетенции.    

Следующими  компонентами необходимо назвать  средства 

коммуникации: методы, приемы, средства. Личностно ориентированное 

обучение означает, что все методические решения - организация учебного 

материала, использованные методы, приемы, способы и средства - 

преломляются через призму личности обучаемого. Такое обучение учитывает 

индивидуальные особенности студента как личности через содержание и форму 

самих учебных заданий, через характер общения с ним. Задания 

формулируются так, что они стимулируют его познавательную активность, 

поддерживают и направляют учебную деятельность, не акцентируя внимания 

на ошибках. Этот компонент системы должен реализоваться на всех уровнях 

системы образования с использованием активных коммуникативных методов, 

приемов и средств обучения и контроля. В качестве основного метода обучения 

можно предложить кейс-метод, который является диалоговым методом 

обучения. 

Нужно помнить, что личностно ориентированное обучение изменяет 

основную схему взаимодействия преподавателя и студентов, т.е. субъект-

субъектные отношения. Вместо широко распространенной схемы 

взаимодействия: преподаватель - субъект педагогического воздействия и 

управления, студент - объект этого воздействия - возникает схема субъект-

субъектного, равнопартнерского учебного сотрудничества преподавателя и 

студентов в совместно организованном преподавателем решении учебных 

познавательных и коммуникативных задач. При таком обучении меняется 

содержание понятий субъектов учебного сотрудничества и взаимодействия,  

процесс обучения организуется как равнопартнерское сотрудничество 

преподавателя и студента, требующее от преподавателя создания комфортной 

учебной среды, психологической атмосферы, в которой получают возможности 

для удовлетворения важные социально-психологические потребности студента: 

потребность в признании, уважении, внимании со стороны преподавателя и 

других студентов группы.  

Следующим  компонентом  системы  являются организационные формы 

учебного процесса, который вводится впервые в известную в педагогике и 
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методике пятикомпонентную систему в качестве шестого компонента и 

рассматривается как уровневая организация учебного процесса. Уровневая 

организация учебного процесса предполагает учет готовности студента к 

обучению по иностранному языку на одном из трех уровней: базовом, 

бакалаврате, магистратуре. Кроме того, внутри каждого уровня определяется 

готовность студента к обучению по специально подготовленным программам 

для начального, среднего и продвинутого уровней.  

         Вышеизложенное позволяет определить характеристики 

разработанной  личностно ориентированной системы обучения иностранному 

языку. Такими характеристиками являются: 1)создание комфортных условий 

для учения и самообучения с учетом индивидуальных способностей каждого 

студента и его развития; 2)учет уровней готовности студента к учению; 

3)усиление положительных мотивов учения; 4)активизация его творчества.  

Таким образом, при реализации учебного процесса с учетом названных 

выше характеристик процесс обучения превращается в процесс радостного 

осмысления учения. В некоторой степени личность обучающегося может 

участвовать в определении целей и содержания своего образования  по 

иностранному языку. 

 

Кондрашова А. В. 

Національний технічний університет Україн ''КПІ'' 

МЕТОД «КЕЙС-СТАДІ» ЯК МОТИВАЦІЯ МОВНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ МАГІСТРІВ 

 «Щоб переварити знання, треба поглинати їх з апетитом» 

 Анатоль Франс 

Навчання іноземній мові було й залишається невід'ємною складовою 

процесу формування сучасного фахівця. Більш того, новітня європейська мовна 

політика орієнтує громадян Європи на багатомовність. Без цього успішна 

інтеграція в сучасному світі просто неможлива.  

Викладачеві важливо знати новітні методи викладання іноземної мови, 

спеціальні навчальні техніки та прийоми, щоб оптимально підібрати той чи 

інший метод викладання відповідно до рівня знань, потреб, інтересів студентів.   

Адже методи навчання не є якимись простими «алгоритмізованими 

одиницями», їх раціональне та вмотивоване використання на уроках іноземної 

мови вимагає креативного підходу з боку викладача, адже «педагогіка є наукою 

і мистецтвом одночасно, тому і підхід до вибору методів навчання має 

ґрунтуватися на творчості педагога. 

Сьогодні відбувається реформування навчального процесу в вузах 

України відповідно із загальноєвропейськими вимогами до якості освіти. 

Сама мовна освіта теж поступово модернізується через впровадження 

модульно-рейтингової системи навчання іноземних мов, міждисциплінарна 

інтеграція, демократизація та економізація освіти викликає до життя 

інноваційні складові викладання іноземних мов. 

До інноваційних навчальних методів можна віднести: навчання з 

комп‘ютерною підтримкою (CALL), метод сценарію (storyline method), метод 
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симуляцій, метод каруселі, метод навчання по станціях, метод групових пазлів, 

метод рольової гри, метод «кейс-стаді». 

Треба зазначити, що більшість згаданих методів краще застосовувати на 

третьому, четвертому і п`ятому курсах, коли вже студенти мають певне 

уявлення про свою майбутню спеціальність. Для магістрів, вважаю було б 

доцільніше, застосовувати метод «кейз-стаді». 

 Що таке «кейс-стаді»? Це робота над проблемними ситуаціями, студенти 

розглядають проблему, аналізують ситуацію, представляють свої ідеї та 

варіанти розв‘язання проблеми в ході дискусії.  

Метод кейс-стаді в освіті бере свій початок з двадцятих  років минулого 

століття.  Він може бути названий методом аналізу конкретних ситуацій. Суть 

методу досить проста: для організації навчання використовують описи певних 

ситуацій (від англійського «case» - випадок).  Студентам пропонують 

осмислити реальну життєву ситуацію, опис якої одночасно відображає не лише 

будь-яку практичну проблему, але і актуалізує певний комплекс знань, який 

необхідно засвоїти при вирішенні проблеми. При цьому сама проблема не має 

простих рішень.  Будучи інтерактивним методом навчання, він завойовує 

позитивне відношення з боку студентів, які бачать в ньому можливість 

проявити ініціативу, відчути самостійність в освоєнні теоретичних положень і 

опануванні практичних навичків.  Не менш важливим є те, що аналіз ситуацій 

досить сильно впливає на професіоналізацію студентів, сприяє їх 

дорослішанню, формує інтерес і позитивну мотивацію до навчання. Звичайно, 

може виникнути питання, яким чином викладач англійської мови, може 

розробити кейс , який відповідав би вимогам спеціальності? Безумовно для 

розробки цікавого кейсу, необхідно співпрацювати з викладачами профільних 

кафедр, пояснити переваги такого методу навчання саме для магістрів. В 

іншому випадку викладачу англійської мови не вистачить можливостей для 

створення дійсно професійного кейса. Основою розробки кейсу має стати 

наступна інформація. 

Структура кейса 

 При всьому різноманітті видів кейсів,  всі вони мають типову структуру.   

Як правило, кейс включає:  

1. Ситуацію – випадок, проблема, історія з реального життя. 

2. Контекст ситуації  -  хронологічний, історичний, контекст місця, 

особливості дії або учасників ситуації.   

3. Коментар ситуації, представлений автором.  

4. Питання або завдання для роботи з кейсом. 

5. Додатки 

Викладач має отримати  повний опис ситуації і саме головне, там повинні 

бути описані відповіді на запропоновані проблеми. Щоб отримати дійсно 

професійний рівень дискусії, викладач має бути інформованим. Якщо 

запропонована проблема буде  актуальною, цікавою, то саме це і стане    

головним стимулом до обговорення. 

Вивчення та застосування на практиці інноваційних методологічних 

підходів надають можливість викладачам іноземної мови впроваджувати та 
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удосконалювати нові методи роботи, підвищити ефективність навчального 

процесу та рівень знань студентів. 

 

Корбут О.Г. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ У 

ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ В ТЕХНІЧНОМУ ВНЗ 

Проблема підвищення ефективності системи освіти й забезпечення її 

новою науково-технічною й науково-методичною інформацією вимагає 

сучасного інформаційного й технічного оснащення навчального, педагогічного, 

науково-дослідного, організаційного, експертного й іншого видів освітньої 

діяльності. 

Настання XXІ с. позначило початок нового періоду розвитку цивілізації 

етапом становлення інформаційного суспільства, що характеризується 

розгортанням новітніх інформаційно-телекомунікаційних засобів, швидким 

поширенням інформаційних технологій, глобалізацією суспільних процесів, 

міжнародною конвергенцією й багатопрофільною кооперацією. Формується 

нове глобальне інформаційно-комунікаційне середовище життя, освіти, 

спілкування й виробництва, що одержало назву інфосфера . Організаційно-

технологічною основою інформаційного суспільства є глобальні інформаційні 

мережі, ядро яких становить мережу Інтернет. 

Розвиваючись із середини 60-х - початку 70-х рр. ХХ с. у рамках 

комп'ютерної програми Національного Наукового Фонду США, увібравши 

кращі наукові й комп'ютерні розробки, обростаючи новими службами й 

сервісами, сьогодні Інтернет - це об'єднання більше 160 тис. глобальних мереж 

з 235 країн світу й понад 20 млн. серверів, з'єднаних різними каналами зв'язку. 

Сучасна модель дистанційного навчання органічно всмоктує в себе як 

традиційні, так і інноваційні, у т.ч. комп'ютерні й Інтернет-технології навчання. 

В Україні, з її великою територією й зосередженням наукових центрів у 

великих містах, особливо актуальна організація дистанційного навчання на базі 

комп'ютерних комунікацій і служб Інтернету. 

Можна виділити наступні позитивні особливості подібного навчання: 

 відсутність тимчасових обмежень: навчальні матеріали можуть бути 

отримані й вивчені в будь-який зручний час; викладач і студенти можуть 

контактувати без прив'язки до строгого розкладу; 

 відсутність просторових обмежень: матеріали можна одержувати й 

відправляти незалежно від географічного місцезнаходження; 

 синхронне спілкування: використання діалогових форм, що 

вимагають одночасної участі в процесі навчання студента й викладача; 

 асинхронне спілкування: використання діалогових форм, що не 

вимагають одночасної участі в процесі навчання студента й викладача; 

 лінійна й нелінійна форма навчання: навчання може бути 

структуроване як викладачем, так і студентом; використання як текстових, так і 

гіпертекстових форм навчання. 
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Забезпечення викладачів і студентів комп'ютерними технологіями й 

інтегрування в Інтернет припускає створення нових можливостей для 

підготовки й проведення занять з іноземної мови, тому корисно буде 

представити короткий огляд деяких служб Інтернету, які можуть 

використовуватися в дистанційному навчанні. 

Fіle Transfer Рrotocol (FTР) - один з основних інформаційних сервісів 

Інтернету, що дозволяє користувачам одного комп'ютера одержувати доступ до 

сервера бази даних іншого, обмінюватися як окремими файлами, так і цілими 

програмами. 

E-maіl, або електронна пошта - засіб електронних комунікацій, що 

забезпечує передачу текстових, графічних та інших повідомлень незалежно від 

відстані й дозволяє користувачам працювати асинхронно. 

UseNet, або система телеконференцій - забезпечує обмін даними між 

користувачами Інтернету по певних темах і залежно від регіонального 

розташування. Сьогодні UseNet - це тисячі news - груп, що містять статті на 

різноманітні теми, і мільйони користувачів і учасників розсилань, що 

обмінюються інформацією з різних питань. 

Іnternet Relay Chat (ІRC) - дозволяє спілкуватися одночасно безлічі 

користувачів у режимі реального часу за допомогою коротких текстових 

повідомлень і передавати файли по ІRC- Каналам. Мережі ІRC являють собою 

групи серверів, що зв'язуються між собою по протоколах Інтернету, що 

дозволяє здійснювати сеанси передачі даних по усьому світу. 

ІP-телефонія, або Інтернет- телефонія - має на увазі організацію обміну 

аудио- і відеоданими в режимі реального часу й проведення аудио- і 

відеоконференцій за допомогою ІP-Сіток (у т.ч. Інтернету), що робить значно 

дешевшим вартість подібного спілкування на великих відстанях. 

Якщо розглядати дистанційне навчання з погляду комунікацій між 

викладачем і студентом, то можна сформулювати чотири принципи навчання: 

1) самонавчання - припускає самомотивацію студента відносно власного 

навчання, а також певний рівень самоорганізації особистості; 

2) один до одного - передбачає періодичне спілкування викладача й 

студента один на один у вигляді індивідуальної консультації; 

3) один до багатьох - припускає роботу одного викладача з безліччю 

студентів; 

4) багато хто до багатьох - передбачає одночасне спілкування безлічі 

студентів, що обмінюються між собою інформацією. 

За допомогою кожного із цих типів взаємодії студента й викладача 

вирішуються специфічні навчальні й дидактичні завдання, а вищезгадані 

служби й сервіси Інтернету повною мірою вирішують питання технічного й 

організаційного забезпечення цих принципів. 

Література: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОМПЬЮТЕРНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ 

 ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

Перед современной украинской системой образования стоит задача 

поиска новых путей развития, повышения эффективности и качества обучения, 

в том числе и обучения иностранным языкам. Темпы развития науки и техники 

за последние годы так велики, что никакое увеличение объема учебных 

программ и сроков обучения студентов не в состоянии обеспечить должного 

образовательного эффекта. Согласно положениям Болонского процесса, 

система обучения постепенно переходит в новое качество, когда на 

самостоятельную работу студентов отводиться до одной трети учебного 

времени. Поэтому самостоятельная работа студентов получает особое значение 

и требует более пристального методического внимания, поиска и разработки 

эффективных приемов и средств организации. Задача преподавателя 

заключается в том, чтобы помочь студенту в выборе и организации 

индивидуальной траектории учебной деятельности. 

Сущность познавательных отношений человека к миру заключается в 

активном и целенаправленном поиске и получении им знаний, а 

познавательный процесс возможен лишь при помощи языка как инструмента 

общения. Поэтому только личностно-ориентированное обучение и 

самообучение, активизация самостоятельной познавательной деятельности 

студентов, в частности, при изучении иностранного языка будет способствовать 

как развитию личности студента, так и его становлению как будущего 

специалиста. 

Одним из путей повышения качества образования при самоподготовке, 

несомненно, является внедрение новейших средств компьютерных и 

информационных технологий. В отечественных и зарубежных источниках 

компьютеризация учебного процесса единодушно рассматривается как один из 

актуальных факторов организации процесса обучения. Преимуществами 

образовательного процесса с помощью компьютерных и информационных 

технологий являются: интерактивность (двухсторонний диалог между 

компьютером и обучающимся), быстрый доступ к новой информации, 

сочетание всех видов наглядности, высокая степень индивидуализации, 

адаптации и мотивации. Использование компьютерных и информационных 

технологий при обучении иностранному языку, вне всякого сомнения, 

облегчает доступ к новым средствам и формам самостоятельной организации 

учебно-познавательной деятельности студентов и оптимизирует время на 

изучение языка. 
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Главной особенностью, отличающей компьютер от обычных ТСО, 

является возможность организации диалога человека с компьютером 

посредством интерактивных программ. При наличии телекоммуникационного 

канала компьютер может выступать посредником между преподавателем и 

студентом, или брать на себя часть учебного процесса. Для этого компьютер 

обладает возможностями хранения и оперативной обработки информации, 

представленной в мультимедиа виде. К этому следует добавить возможность 

доступа к удаленным базам данных (электронным библиотекам) посредством 

сети Интернет, возможность общения с любыми партнерами посредством 

электронных конференций, возможность передачи информации в любом виде и 

любого объема. 

 При современном уровне развития компьютерных систем и 

информационных продуктов, его использование при обучении иностранным 

языкам практически неограниченны. Если раньше вставал вопрос об автономии 

студентов при выполнении самостоятельного задания и о месте преподавателя 

в этом процессе, то сейчас эта проблема снимается за счет таких технологий 

как блоги, социальные сети, Skype, которые делают возможным дистанционное 

общение преподаватель-студент, студент-студент. Становиться возможным 

проверить не только навыки и умения письменной речи (чтение и письмо), но и 

устной речи (аудирование и говорение). Использование этих технологий, с 

одной стороны, делает самостоятельную работу студентов максимально 

автономной, а с другой – контролируемой  и управляемой со стороны 

преподавателя в индивидуальном режиме.  

Перспективной технологией для самостоятельной работы студентов  

является создание преподавателем персонального web-блога – электронного 

дневника, который позволяет публиковать, хранить, обрабатывать, 

классифицировать различную по виду и содержанию информацию, создавать 

открытые или закрытые сообщества для обсуждения проблем, для реализации 

групповых проектов, контролировать усвоение учебной информации 

посредством он-лайн-тестов, вопросов, обсуждений, рецензий и так далее.  

В процессе использования web-блога как инструмента организации 

учебного процесса студенты развивают навыки поиска, анализа, критической 

оценки информации, развивать свои коммуникативные навыки посредством 

активного участия в  обсуждении различных вопросов на изучаемом языке. 

На каждое сообщение преподавателя или члена учебной группы пишется 

комментарий. В комментариях происходит общение между участниками 

группы. В процессе общения преподавателя и студентов, готовых критиковать 

и видоизменять гипотезы, высказывать свое собственное мнение по той или 

иной проблеме, развиваются навыки критического мышления. 

Таким образом, модернизация форм педагогического контроля 

мотивирует студентов к  самооцениванию, сравнению полученных результатов 

с прогнозируемыми и последующую самокоррекцию. 
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ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ВНЗ В 

УМОВАХ МІЖДИСЦИЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ 

В процесі інтенсифікації міжнародного співробітництва в різних сферах 

соціально-економічної діяльності та з виходом на європейський ринок праці 

актуальності набуває питання якості підготовки фахівців. В сучасних умовах 

ринку праці комплексним показником якості підготовки фахівця є 

конкурентоспроможність, що включає здатність знаходити професійні  рішення 

в динамічних умовах сьогодення а також  наявність знань, якостей, вмінь та 

навичок адекватних вимогам сучасного соціуму [1]. Дослідники відзначають, 

що в реалізації концепції підготовки конкурентоспроможного фахівця 

фундаментальним аспектом є домінування інтегрованих системних процесів в 

культурі, науці та освіті, що вимагає реформ  в методології і технології освіти  

(І. Блауберг, С. Готт, А.Я. Данилюк, А. Вігфільд, С. Секкер). Приорітетності 

набуває завдання є формування інтегрованого мислення і універсального 

світосприйняття у майбутніх фахівців, що можливо реалізувати лише за умов 

застосування в навчальному процесі міждисциплінарної інтеграції [2].  

Проблеми інтеграції є об‘єктом дослідження багатьох науковців (В.М. 

Вороніна, Ю.С. Тюнникова, Г.М. Серикова, А.І. Субетто, А.Д.  Урсул та ін.). 

Проте, пошук механізму ефективної реалізації методу триває. Одним з 

перспективних напрямів вирішення проблеми вважається механізм 

запропонований Н.О.Бреднєвою. Дослідниця пропонує поєднувати метод 

міждисциплінарної інтеграції з проектною діяльністю майбутніх інженерів. 

Аналіз досліджень показав, що метод проектів активує пізнавальну діяльність, 

розкриває творчий потенціал та самостійність у роботі в інформацією, мотивує 

до самоосвіти та самореалізації (Д. Д‘юї, Я. Дитріх, В. Кільпатрик, В.М. 

Монахов, О.С. Полат, І.Д. Чечель та ін.). В умовах сьогодення майбутньому 

інженеру необхідно вільно працювати в динамічному потоці інформації та 

проектувати власну професійну діяльність. Формування вищенаведених 

навичок можливо за умов використання в навчальному процесі проектних 

технологій, що дозволяють підготувати кваліфікованих спеціалістів [3]. 

Проектна діяльність надає майбутнім спеціалістам можливість самостійно 

конструювати власну базу знань в процесі вирішення практичних задач та 

проблем, розвивати критичне мислення. В контексті педагогіки,  метод проектів 

визначають як педагогічну технологію, що є сукупністю дослідницьких, 

пошукових та проблемних методів [4].  Поєднання міждисциплінарної 

інтеграції з проектною діяльністю є одним з ефективних механізмів реалізації 

концепції нової якості підготовки фахівців [3].   

На основі аналізу наукових досліджень та ключових принципах методу 

Н.О.Бреднєвої викладачами факультету прикладної математики НТУУ «КПІ» 

було розроблено та реалізовано в практичній діяльності програму проектної 

діяльності студентів перших - четвертих курсів. Проектна діяльність студентів в 

умовах міждисциплінарної інтеграції передбачає самостійну діяльність 
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студентів, що спрямована на створення кінцевого продукту (презентації 

проекту) і вимагає інтеграції знань з іноземної мови, інформаційних технологій 

та фахових дисциплін. Програма реалізується викладачами іноземної мови, що 

виконують роль куратора-консультанта проектної діяльності. Передбачається 

чотири етапи роботи  (по одному на кожен рік навчання) на яких послідовно 

студентам пропонуються виконати чотири типи проектів: міні-проект, 

реферативне дослідження, груповий проект та індивідуальний проект. 

Презентація проекту має мультимедійний формат та відбувається під час 

практичних занять у формі наукової дискусії. Основними умовами забезпечення 

ефективності реалізації програми є: міжпредметний зв'язок, рефлексивний 

аналіз діяльності, створення «ситуації успіху», організація партнерського 

міжособистісного спілкування суб‘єктів навчального процесу (викладача та 

студентів), активна позиція автора і аудиторії під час презентації. 

За результатами спостережень, опитувань та аналізу, міжпредметна 

інтеграція в проектній діяльності студентів суттєво підвищила мотивацію та 

інтерес до вивчення іноземної мови, сформувала сприйняття іноземної мови як 

одного з інструментів оволодіння професійними знаннями.  Рефлексивний 

аналіз сприяв формуванню основ рефлексивного сприйняття професійної 

діяльності, що є основою особистісного та професійного розвитку майбутнього 

фахівця. Створення «ситуації успіху» підвищило мотивацію до активної участі 

у навчальному процесі та самооцінку студентів, прагнення до професійного 

зросту та самореалізації.  Партнерська модель міжособистісної взаємодії під час 

роботи над проектом заклала основи навичок ефективного професійного 

спілкування, навичок співпраці та побудови партнерських стосунків. Активна 

позиція автора проекту та аудиторії під час презентації проекту забезпечила 

формування навичок толерантного спілкування, основ ведення наукової 

дискусії, відчуття значимості кожного учасника процесу.   

Позитивні результати реалізації програми проектної діяльності в умовах 

міждисциплінарної інтеграції мотивує викладачів до вдосконалення 

вищеописаного методу. Таким чином, перспективним напрямом роботи 

викладачів факультету прикладної математики НТУУ «КПІ» є подальша 

розробка та вдосконалення програми, активне впровадження інформаційних 

технологій в практику викладання,  пошук і розробка нових, ефективних 

механізмів реалізації міждисциплінарної інтеграції.  
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АДАПТАЦІЯ РІВНЯ СКЛАДНОСТІ ЧАСТИН ТЕСТІВ  

З ЧИТАННЯ ІНШОМОВНОЇ ФАХОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Індивідуалізованість тестового контролю рівня сформованості 

іншомовної компетенції у будь-якому виді мовленнєвої діяльності, у тому числі 

й у читанні фахової літератури, є однією з основних вимог щодо його 

ефективної реалізації в умовах вітчизняного немовного вищого навчального 

закладу (НМВНЗ). Це пояснюється обраними орієнтирами на індивідуалізацію 

й диференціацію вищої освіти та розгалуженістю системи контролю 

навчальних досягнень студентів, з одного боку, а також неоднорідністю 

підготовки студентського контингенту НМВНЗ з іноземної мови й 

обмеженістю академічного часу, відведеного на її опанування, – з іншого. 

Одним із перспективних напрямків індивідуалізації тестового контролю рівня 

сформованості у студентів немовних спеціальностей іншомовної компетенції у 

читанні фахової літератури є застосування прийомів адаптивного тестування. 

Це, у свою чергу, передбачає укладення низки адаптивних тестів /частин тестів 

з читання різних рівнів складності, що пропонуватимуться групам тестованих з 

відповідним прогнозованим рівнем підготовки з іншомовного читання.  

Спираючись на відповідні прийоми реалізації регулюючої 

індивідуалізації навчання читання іншомовної фахової літератури, специфіку 

формування іншомовної компетенції у читанні літератури за фахом, а також 

фактори, що впливають на успішність здійснення іншомовної читацької 

діяльності, виділяємо такі важелі адаптації рівня складності частини тесту з 

читання іншомовної фахової літератури: 1) варіювання її змісту; 2) варіювання 

структури частини тесту з читання; 3) варіювання рівня складності окремих 

тестових завдань (ТЗ), що увійшли до її складу.  

Варіювання змісту частини тесту з читання полягає у комплектації 

декількох варіантів частин тесту, які мають як спільні, так і відмінні об‘єкти 

контролю, зберігаючи при цьому ідентичну структуру. У цьому випадку до 

складу частини тесту з читання середнього рівня складності включаються ТЗ 

для визначення рівня сформованості всіх тих навичок й умінь, які вже мають 

бути належно сформованими на даному відрізку навчання, як показники 

успішності його перебігу. Відповідно у частинах тесту з читання нижчого 

/вищого рівнів складності деякі ТЗ з частини тесту середнього рівня складності 

замінюються ТЗ для оцінки об‘єктів контролю дещо нижчого /вищого рівня. Це 

дозволяє значно підвищити інформативність тесту в цілому за рахунок 

точнішого оцінювання рівня сформованості саме наявних у студентів на 

момент тестування читацьких навичок й умінь. 

Варіювання структури частини тесту з читання передбачає навмисне 

зменшення або збільшення кількості пунктів для опрацювання /ТЗ, що 

пропонуються для виконання, а також зміну послідовності подачі ТЗ у тесті. У 

першому випадку за рахунок стабільності часових рамок, відведених на 
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виконання частини тесту в цілому,  відбувається «уповільнення» або навпаки 

«прискорення» виконання тестованими окремих ТЗ, що, безумовно, впливає на 

його перебіг та результат. Що стосується послідовності подачі ТЗ у тесті, то 

дослідниками цієї проблеми [2, 1] пропонуються два можливих варіанти 

розташування ТЗ у частині тесту з читання, а саме: а) від найскладніших ТЗ, що 

вимагають найвищого ступеня зосередженості й мисленнєвої активності, – до 

найпростіших. Цей варіант імпонує частинам тестів з читання нижчих рівнів 

складності; б) у відповідності до послідовності виконання подібного набору 

комунікативних завдань в умовах реального опосередкованого спілкування, що 

відповідає частинам тестів з читання вищого рівня складності. 

Регулювання рівня складності окремих ТЗ, що увійшли до складу частини 

тесту з читання, полягає у спрощенні /ускладненні конкретного ТЗ за рахунок 

варіювання: а) його типу та виду; б) основи ТЗ, а саме її мовної й предметної 

складності, мови та форми подачі; в) формату очікуваної відповіді за 

аналогічними параметрами; г) рівня проблемності ТЗ; д)  його технічних 

характеристик, а саме: мови подачі й ступеня розгорнутості інструкції,  

наявності зразка виконання й пояснень до нього, виносок і підказок у самому 

тексті для читання, тощо [3]. Цей важіль адаптації рівня складності частини 

тесту з читання дозволяє регулювати ступінь опосередкованості визначення 

рівня сформованості одного й того ж об‘єкта контролю та нівелювати низку 

труднощів тестованих, пов‘язаних з недостатнім володінням ними не лише 

тестовими стратегіями, а й уміннями в інших видах мовленнєвої діяльності.  

Вибір до застосування кожного окремого важелю адаптації рівня 

складності частини тесту з читання іншомовної фахової літератури має 

здійснюватись з урахуванням конкретної навчальної ситуації та індивідуально-

психологічних особливостей певного контингенту тестованих. Як окремий 

комбінований варіант вищеперелічених важелів адаптації рівня складності 

частини тесту з читання розглядаємо доповнення її структури та змісту 

додатковими ТЗ, рівень складності яких дещо перевищує прогнозований 

/попередньо встановлений рівень сформованості в окремої групи студентів 

іншомовної читацької компетенції. За одержаними нами експериментальними 

даними, використання цього варіанту адаптації забезпечує посилення 

розвиваючого й навчаючого ефекту тестового контролю, підвищення точності й 

надійності вимірювання, а також сприяє оптимізації перерозподілу студентів на 

підгрупи за рівнем володіння іншомовним читанням фахової літератури у 

процесі здійснення адаптивного тестування. 

Література: 

1. Гизерская Е. К. Коммуникативный подход при обучении чтению 

взрослых (базовый курс немецкого языка, курсовая система) : дисс. ... канд. пед. 

наук : 13.00.02 / Гизерская Елена Константиновна. – М, 2000.  – 162 c. 

2. Кожевникова Л. А. Основные параметры тестового задания для 

измерения уровня сформированности умений (на примере чтения) / 

Л. А. Кожевникова / Иностранные языки в школе. – 2008. – № 6. – С. 14–20. 



92 

 

3. Examinee abilities and task difficulty in task-based second language 

performance assessment / J. Norris, D. James, B. Hudson [et al] // Language Testing. 

– 2002. – Vol. 19 (4). – P. 395–418. 

 

Ganna Korsun 

National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" 

 

JOB INTERVIEW PASSING TECHNIQUES 

After graduating from the University many students deal with the problem of 

seeking a job and passing the job interview. Unfortunately most graduates (even high 

achievers) are not ready for such interviews. In this way there is a question – What is 

the problem and are there any mistakes in teaching process or somewhere else? The 

answer is quite simple and predictable - they have never been taught how to answer 

an interviewers' questions and they've heard nothing about interview passing 

techniques.  

Taking into account the above mentioned we are sure that teaching staff of the 

University should pay much more attention to the process of preparing students for 

future "job hunting" and helping students to present not only their knowledge on 

specialty but their personal skills and character as well. 

There is no certain discipline to teach young people how to apply for a job in 

training programs of most universities all over the world. But scientists in the field of 

pedagogy  recommend professors and teaching staff of the University to draw 

students attention to this problem during their lectures, practices, workshops etc. and 

try to explain young future specialists how to be successive in looking for a job. It's 

better to discuss this problem with the last year students as they are going to start 

looking for future workplace and the first negative interview can badly influence on 

the whole students' attitude towards their specialty and qualification that, on the same 

way, can even result in lowing the student's confidence and self-assurance.    

Professors and scientific advisors at the universities or any other training 

institutions should let their students know the key elements of preparing for the 

interview and explain how to answer interview questions that could greatly improve 

their chances of getting a job.  

Next in this paper is given suggestions and practical examples of the job 

interview passing techniques that could be used in teaching process. 

First of all, before going to the interview applicants should send their CVs and 

cover letters to the company. And if the applicants are invited to the interview, it 

means that their CVs and cover letters made a strong first impression and they were 

selected in front of their rivals. The interview is the opportunity to prove that you are 

the best candidate for the job.  

By the way, the applicant should know that it's useless to walk into an 

interview without knowing exactly what you are going to say. Sometimes applying 

for a job applicant should pass interview for several times in the same company . If 

you don't impress the interviewer the first time, you have little chances for the 

second interview. 

Psychologists all over the world teach how to impress interviewers by showing 
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how to answer tough interview questions. Applicant should be ready for such 

questions and prepare the answers for typical once in advance. But don't forget that 

casual and standard answers can't effect the employers. Try to be creative! Even if 

you don't know the correct answer speak on this topic and present your point of view 

towards the problem showing your ability to communicate and to be ready for solving 

any  unpredictable situations during your working practice. Nobody expects you to 

represent all your knowledge a the first meeting – that's just impossible. Your task is 

to impress the employer and to make him/her interest and fascinate in you. Make sure 

that you are well-prepared and it will help you to reduce stress, increase your 

confidence and improve your chances of being offered the job. 

Before proving that you are perfect for the job, understand the employers 

needs. (What do they want? Why are they asking me this? How can I prove I'm the 

best? etc.) Try to predict the questions you are likely to be asked. Rehearse the 

interview. It's advisable to do some research into the company you are applying with. 

You'll never get the second chance to make the first impression that's why the 

great importance should be given to the appearance and wear of the applicant, so 

think in advance what you are going to wear because people start forming their 

impression of you immediately, looking at the outside and making assumptions about 

the inside. Make sure that you send out the right message about who you are, through 

your physical appearance, clothes and body language (non-verbal communication).    

However, even though the interview is over, there is a lot you can do to leave a 

positive impression on your prospective employer. That's important to start it as soon 

as possible. Ideally, you should do it on the day of the interview. For example, you 

can send via e-mail a short message to the employers telling them that you highly 

appreciate their time and that you are really serious about the job. All employers are 

looking for employees who demonstrate good listening skills and the ability to put 

received information into practice, so in this short letter you can demonstrate 

understanding of the requirements of the job and the challenges that the job can bring. 

This letter will impress the interviewer (most applicant do not do this!) and show that 

you are organized and professional, as well as keeping you fresh in their mind.  

Teaching students how to pass job interview don't forget to mention and make 

students ready that almost nobody has succeeded in getting every job they have ever 

applied for. They must be ready for negative results in getting the desired job, despite 

their best efforts. But they should not give up and stop. After considering and 

analyzing all mistakes – go on passing the next interview and you'll get a job!  

 

Viktorija Kotvytska 

NTUU „KPI“ 

 

ZU EINIGEN QUALITÄTSANFORDERUNGEN AN 

UNTERRICHTSGESPRÄCHE 

          Neben dem individuellen, isolierten Lernen, z.B. bei Hausaufgaben, bei 

Einzelarbeit, als Zuhörer bei einem Vortrag, beim Lesen eines Buches, mit einem 

Lernprogramm, einem Video, im Internet, und neben dem Lernen in kleineren 

Arbeitsgruppen ist das kommunikative Lernen im Unterrichtsgespräch 



94 

 

- von besonderem Reiz, weil man im Austausch mit Gleichaltrigen sowie mit 

unterschiedlich begabten, interessierten und befähigten Studenten sowohl zu 

fachlichen Fortschritten als auch zu mehr Verständnis im Umgang miteinander 

gelangen kann; 

- von hoher Effektivität, weil man seine Gedanken im Gespräch - unter 

Anleitung oder Begleitung durch die Lehrperson - miteinander klären kann, mit 

anderen einen Erkenntnisweg gehen kann, sich im Lernen - abgestimmt mit den 

anderen - selbst steuern und gemeinsam etwas verarbeiten kann und weil man dabei 

alles sprachlich auf den Punkt bringen muss. 

          Es läßt sich die Denkbewegung der Studenten neu anstoßen: 

 zwei Aspekte, Textblöcke, Aussagen kontrastieren, d.h. explizit einander 

gegenüberstellen; 

 zwei Gegenstände vergleichen; 

 advocatus-diaboli-Rolle übernehmen: Gegenthesen aufstellen, 

abweichende Meinung formulieren, abweichende Studentenposition verstärken; 

 provokative These aufstellen – provozieren; 

 Schlüsselstelle vorschlagen lassen; 

 Assoziationen (individuelle Verknüpfungen) - Konnotationen 

(soziokulturell tradierte) einbringen; 

 Erkenntnisinteresse der Studenten neu ermitteln; 

 Leerstellen bestimmen lassen: Wo besteht eigentlich die Notwendigkeit 

zur Deutung? Wo ist Aufklärungsbedarf?  

 bilanzieren und neu aufbauen: Was ist schon verstanden - Was noch 

nicht? - Neue Fragestellungen und Aufgaben erstellen; 

 Tempowechsel einsetzen: im Arbeitsgang: Was ausführlicher, was 

kürzer behandeln? - im Lesevorgang: Was kursorisch lesen? 

 die Sprechweise und das Auftreten kontrollieren und dynamisieren; 

durch Gestik/Mimik unterstreichen; gezielt auf bestimmte Studentengruppen/ 

Raumseiten zugehen; 

 von der Sachebene auf die Methodenebene umschalten: explizit 

Lösungsstrategien und Verfahren sowie geeignete Unterrichtsformen diskutieren und 

wählen; 

 didaktisches Sprechen nutzen: Sprechen auf der Metaebene des 

Unterrichts; Kommentierungen des Lehrers zum Arbeitsablauf, zum 

Studentenverhalten, zur Funktion bestimmter Arbeitsschritte, zum Ergebnisstand; 

 Betroffenheit, Emotionen zeigen; positive Rückmeldung geben (Lob, 

Nutzen eines Beitrags...); 

 Gesprächsformen, Arbeitsformen, Sozialformen wechseln; 

 Sprechanteil des Lehrers zurücknehmen, auf Streuung der Beteiligung 

achten; 

 begleitende, strukturierende, sichernde Tafeltexte verwenden und darauf 

zurückgreifen (lassen); 

 zwischen Konkretisierung und Abstraktion wechseln. 

http://www.fachdidaktik-einecke.de/1_Unterrichtsplanung/didaktisches_sprechen.htm
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          Spezifisch für Unterricht und damit andersartig als das Sprechen im 

privaten oder öffentlichen Bereich sind die Formen des didaktischen Sprechens. Sie 

stellen eine hochkomplexe Anforderung an die Lehrperson dar: 

         Auf einer Steuerungsebene von Unterrichtsgesprächen werden die 

gedankliche Entwicklung und der Arbeitsweg durch Moderation, Impulse, Fragen 

und Aufträge direkt befördert. Eine explizite Themenführung erfolgt durch Initiieren, 

Aufgreifen, Verstärken und Bündeln von Aspekten sowie durch Verknüpfung von 

Beiträgen. Dabei ist der Blick der Lehrperson auf die Beziehungen der Studenten 

zum Gegenstand und zu einander gerichtet. - Die Kunst der Gesprächssteuerung ist 

insbesondere an den sogenannten Gelenkstellen einzusetzen, wenn es darum geht, die 

geplante Phasenstruktur umzusetzen: Mit den Studenten ist das in der letzten Phase 

Erreichte zu bilanzieren und/oder zu fixieren - aus dem Bisherigen sind Aspekte für 

die nächste Phase abzuleiten - ein folgender Themenkomplex oder Arbeitsschritt ist 

aufzubauen - durch Vorgänge der Fokussierung und Überleitung ist der Wechsel von 

Teilthema zu Teilthema zu bewältigen, der Sprung von „Themeninsel― zu 

„Themeninsel―... - Dabei ist darauf zu achten, dass nicht einfach fremdbestimmende 

Setzungen durch die Lehrperson erfolgen, sondern der Ausgangspunkt möglichst bei 

den Zwischenergebnissen, den Fragestellungen und Angeboten der Studenten gesucht 

wird.  

          Auf einer Wertungsebene von Unterrichtsgesprächen kommen 

Äußerungen der Rückmeldung, der Korrektur, der Bewertung, des Lobs, der Infrage-

Stellung, der Zurückweisung oder der Aufforderung zur Präzisierung hinzu.  

         Auf einer Metaebene von Unterrichtsgesprächen muss sich die 

Lehrperson zusätzlich orientieren und bewegen: Während des laufenden Unterrichts 

beobachtet sie:   

- das Arbeits- und Gesprächsverhalten der Studenten; 

- die Nutzung von Fachmethoden und Fachsprache; 

- die Effizienz des momentanen diskursiven Geschehens; 

- die Funktionalität und das Funktionieren der eingesetzten 

Unterrichtsmethoden; 

- das Gelingen der gewählten Gesprächsvarianten: Plenumsgespräch, 

Kreisgespräch, offenes Gespräch, moderiertes Gespräch, lehrergesteuertes Gespräch, 

fragend-entwickelndes Gespräch.  

           Zur Optimierung der Unterrichtsgespräche werden didaktische 

Kommentierungen des Lernstands, des Lernwegs oder des Lernziels, Erläuterungen 

zum Gesprächsverlauf auf der Metaebene explizit ausformuliert.  

           In der Metakommunikation kann man den Studenten ihre Arbeitsweise, 

ihr Arbeitsziel, den Gesprächsstand, ihre Beteiligung, ihr Gesprächsverhalten, ihren 

Arbeitseinsatz rückmelden und spiegeln.  

           Das Unterrichtsgeschehen wird thematisiert und gemeinsam reflektiert. 

           In Rückbetrachtungen werden der Arbeitsablauf und die Funktion 

bestimmter Arbeitsschritte reflektiert. Die Studenten sollen insbesondere aufmerksam 

gemacht werden auf die Arbeitsmethoden, damit sie immer mehr an Ablauf- und 

Gestaltungsentscheidungen - besonders in der Oberstufe - teilnehmen können. 
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Hilfen auf der Metaebene und didaktisches Sprechen können 

Tempoveränderungen und deutlichere Zentrierungen bei kontroversen oder 

unentschiedenen Arbeitslagen bewirken.  

           Das didaktische Sprechen trägt so zur Transparenz des Unterrichts, des 

Lern- und Arbeitswegs und der Spielräume für alle Beteiligten bei; es ist zugleich 

eine Form der Beratung. 

   Andererseits versucht die Lehrperson ihren Anteil an Gesprächen reduziert 

zu halten, sich nur einzuschalten, wenn der Lern- und Arbeitsprozess ohne ihre 

Impulse und Kommentare, ihre Aufträge und Wertungen nicht recht gelingen will, in 

falsche Richtungen verläuft, unökonomisch ist, wenig fachspezifisch ist oder 

weitsichtige Perspektiven über das momentane Geschehen hinaus vernachlässigt. 
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Viktorija Kotvytska, Ljudmyla Serebrova 

NTUU „KPI“ 

 

LANDESKUNDE IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT 

       Es gibt die unterschiedlichsten Ansichten darüber, was Landeskunde ist 

oder nicht ist. Viele Landeskundler betrachten Landeskunde als Kontextwissen für 

das Lernen von fremden Sprachen. Für Dressler und Reuter zielt Landeskunde auf 

Fähigkeiten der Lernenden, „sich den spezifischen Lebensbedingungen und 

Verhaltensweisen entsprechend in einer fremden Kultur/Gesellschaft adäquat zu 

verhalten―. Buttjes (1990) definiert Landeskunde folgendermaßen: „Landeskunde 

meint alle Bezüge auf die Gesellschaften, deren Sprache im Fremdsprachenunterricht 

gelernt wird. Solche soziokulturellen Bezüge treten im fremdsprachlichen Curriculum 

immer dann auf, wenn den Lernenden die Sprache in ihrem ursprünglichen 

Verwendungszusammenhang vorgestellt wird.― Dabei „geht es aber weniger um 

einen Raum oder eine Region ('Land') als um eine sprachlich artikulierte kulturelle 

Praxis. Es geht auch weniger um einen abgrenzbaren Wissensbestand ('Kunde'), als 

vielmehr um eine sprachlich vermittelte interkulturelle Kompetenz―. 

        Für Hochschullehrer sind folgende allgemeine Hinweise zur Stoffauswahl 

für Unterricht Deutsch als Fremdsprache wichtig: 
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 Landeskunde muss dynamisch und prozeßhaft gesehen werden. Auf 

Vollständigkeit der Informationen im Hinblick auf ein hypothetisches Landesbild 

wird bewußt verzichtet. 

 Primäre Aufgabe der Landeskunde ist nicht die Information, sondern die 

Entwicklung von Fähigkeiten, Strategien und Fertigkeiten im Umgang mit fremden 

Kulturen. 

 Landeskunde steht in engem Zusammenhang mit dem Spracherwerb. 

 Im Deutschunterricht und daher auch in Lehrwerken und 

Zusatzmaterialien müssen Informationen über den ganzen deutschsprachigen Raum 

berücksichtigt werden. Dabei sind Vielfalt der Quellen und Transparenz der 

jeweiligen Standpunkte und Sichtweisen wichtige Kriterien. 

 Landeskundeunterricht sollte an Spuren der fremden Kultur im eigenen 

Land anknüpfen, Vorkenntnisse und Klischees aufgreifen und Gelegenheit zur 

Überprüfung und Korrektur dieser Vorkenntnisse und Klischees geben. 

 Informationen sollen möglichst anhand authentischer Materialien 

gewonnen werden. In diesen Materialien müssen verschiedene Sichtweisen auf die 

Gesellschaft berücksichtigt werden und auch die Widersprüche einer Gesellschaft 

einbezogen sein. Die Materialien sollen Neugier und Lust auf Entdeckungen bei den 

Studenten wecken. Sie sollen zum Nachdenken über die eigene und die fremde 

Kultur anregen, Vorurteile aufdecken und hinterfragen. 

 Landeskundliches Wissen kann als Beitrag zur Förderung der 

Sprachbeherrschung, insbesondere der funktionsgerechten Verwendung der 

deutschen Sprache als Kommunikationsmittel gesehen werden. 

 Landeskundevermittlung wird als ein Prozeß der aktiven 

Auseinandersetzung mit fremden Kulturen gesehen. Daraus folgt, dass die Lernenden 

an der Auswahl der Materialien und an der Gestaltung des Unterrichts beteiligt 

werden sollen und zu schöpferischer Arbeit anzuregen sind. 

 Die Akzeptanz landeskundlicher Stoffe hängt von der umsichtigen 

Auswahl sowohl sympathischer als auch kritisch-kontroverser Informationen ab. 

 Landeskundeunterricht muß der Verarbeitung von Erlebnissen, 

subjektiven Meinungen und dem emotionalen Zugang Raum geben, weil eine fremde 

Kultur häufig emotional und subjektiv erfahren wird. 

 Literarische Texte spielen für landeskundlichen Unterricht eine 

besondere Rolle. Mit Hilfe von Literatur können die Unterschiede von eigener und 

fremder Wirklichkeit und subjektiver Einstellungen bewußt gemacht werden. 

        Die Lehrer, welche Fremdsprachenunterricht verwirklichen möchten, 

sollen folgende methodische Qualifikationen haben: 

- Lehrer, die Studenten zu interkulturellem Lernen führen wollen, müssen 

selbst interkulturelle Lerner sein. 

- Lehrer sollten bereit sein, eine aktive Rolle bei der Suche nach dem 

Beitrag des Fremdsprachenunterrichts zu internationalem Verständnis und 

Friedenschaffen zu Hause und im Ausland zu übernehmen. 
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- Das Wissen der Lehrer sollte aktives Wissen sein, das sie anwenden, 

interpretieren und für Lernsituationen und verschiedene Lernstile ihrer Studenten 

zugänglich machen können. 

- Lehrer sollten sich vornehmen, die Rolle und Aufgabe eines sozialen und 

interkulturellen Vermittlers einzunehmen. 

- Lehrer sollten gründliche Kenntnisse über ihr eigenes Land besitzen. 

- Die Lehrer sollten wissen, wie Sprache in der Kommunikation wirkt, wie 

sie erfolgreich für Verständigung eingesetzt wird und wie die möglichen 

Missverständnisse vermieden werden können. 

- Die Lehrer sollten verstehen, dass Kultur des Landes der Zielsprache wie 

eine Fremdsprache erlernt werden soll. 
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Крайс О.В.  
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕДИЧНИХ 

ТЕРМІНОСИСТЕМ У ДИСКУРСАХ РІЗНИХ ЖАНРІВ 

Останнім часом у лінгвістичній літературі все більше уваги приділяється 

проблемам вивчення мови науки як особливо функціонуючого стилю та 

особливого розряду мовних засобів. Це пов‘язано, у першу чергу, з прогресом 

наукового знання, зростанням складностей наукових досліджень, розвитком 

нових самостійних напрямків, які неможливі без обміну інформацією, як в 

межах окремого мовного колективу, так і на рівні міжнародних контактів. Тому 

вивчення термінології як науки стає дедалі актуальнішим.  

Термін — це окреме слово чи утворене на базі іменника підрядне 

словосполучення, що означає професійне поняття, та призначене для 

задоволення специфічних потреб спілкування у сфері певної професії (наукової,  

технічної, виробничої, управлінської). 

Формування сучасної медичної термінології пов‘язано не лише із вмістом 

відповідних понять, а й з тими соціальними змінами, які проходять як у світі в 

цілому, так і в окремих країнах, що мають медичні школи.  За різними 

джерелами в ній налічується від 200 000 до 500 000 термінів, що значно більше, 

ніж у будь-який інший наукової дисципліни. Виділяють до 200 галузей 

медицини, кожна з яких має свою приватну мікросистем термінів. 

Існуюча терміносистема медицини постійно змінюється і 

удосконалюється під впливом різних процесів, що відбуваються у мові, під 
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впливом розвитку самої науки медицини та під впливом тих процесів, які 

відбуваються у суспільстві в цілому.  

Медична термінологія знаходить своє використання як у спеціальних, так 

і у художніх дискурсах.  

Було проаналізовано художній текст (роман Артура Хейлі "The Final 

Diagnosis" об‘ємом 162 сторінки, з 60750 мовними одиницями) та 85  статей 

наукових медичних журналів (British Journal of Hospital Medicine, British 

Medical Journal, Archives of Orthopedic and Trauma Surgery) з загальною 

кількістю слів 60000.  

У тексті художнього дискурсу нараховані 72 термінологічні лексеми, тоді 

як у спеціальному медичному дискурсі – 89 лексем. В обох жанрах частота 

використання термінів-іменників перевищує частоту використання термінів 

інших частин мови. У досліджуваному романі було зареєстровано 189 випадків 

використання термінів-іменників і 43 – термінів-прикметників. Це пояснюється 

тим, що більшість термінів будь-якої терміносистеми представлені іменниками.  

Частота використання термінів-іменників у спеціальному медичному 

дискурсі також перевищує частоту використання термінів-прикметників і 

складає 2005 випадків використання іменників та 83 випадки використання 

прикметників.  

Поділивши усю термінологічну лексику на семантичні категорії та 

провівши їх аналіз, було отримано такі дані (таблиця 1): 

- у спеціальних медичних дискурсах серед  термінів найчастіше 

вживається група «органи та частини тіла» (23 термінологічні одиниці), далі – 

«захворювання» (16 випадків),  «спеціалісти» (7 випадків); 

- у художньому дискурсі також найбільше зустрічається група 

термінів «органи та частини тіла» (16 термінологічних одиниць), далі – 

«захворювання» (15 випадків) та «спеціалісти» (11 випадків).  

Таблиця 1 

Семантичні категорії термінів-іменників у спеціальному медичному та 

художньому дискурсах 

Семантичні 

категорії термінів-

іменників 

Спеціальний 

медичний дискурс 

Художній 

дискурс 

«Органи та 

частини тіла» 

23  16 

«Захворювання» 16 15 

«Спеціалісти» 7 11 

 

     Таким чином, серед термінологічних одиниць і у спеціальному 

медичному, і у художньому дискурсах переважають терміни-іменники. Серед 

семантичних категорій термінів-іменників переважає група «органи та частини 

тіла» в обох жанрах. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ІЗ ОВОЛОДІННЯ 

ЛЕКСИЧНИМ МАТЕРІАЛОМ СТУДЕНТІВ МОВНОГО ПРОФІЛЮ 

Комунікативний підхід у навчанні іноземних мов передбачає надання 

великого значення вивченню лексики. Адже, саме лексична компетенція 

відповідає за вдале спілкування, коли співрозмовики розуміють один одного. 

Роботу над лексикою здебільшого слід організовувати у межах 

самостійної роботи студентів. Справа в тому, що при ознайомленні на 

практичних заняттях із новим лексичним матеріалом студентам виявляється 

досить складно запам‘ятати його, не докладаючи до цього спеціальних зусиль. 

Адже, як справедливо зазначає В.А.Кондратьєва, „...мінімальна повторюваність 

незнайомих слів у навчальних текстах, необхідна для їхнього запам‘ятовування 

у процесі читання, повинна бути не менше 10-15 разів...‖ [3,с. 32]. А як свідчить 

аналіз навчального матеріалу, така повторюваність досягається досить рідко. 

Тому надзвичайно важливою є раціональна організація самостійної роботи 

студентів із вивчення нового лексичного матеріалу. 

Вивчення лексики ставало об‘єктом багатьох досліджень як вітчизняних, 

так і закордонних авторів, проте проблема підвищення продуктивності 

вивчення лексичного матеріалу студентами продовжує залишатися актуальною. 

Постійне кількісне та якісне збільшення словникового запасу має стати 

метою кожного, хто оволодіває іноземною мовою. Але досить часто у 

викладачів та студентів виникають питання: яка кількість слів необхідна для 

оволодіння іноземною мовою та які саме слова слід вчити? За П.Нейшоном, за 

кожен рік свого молодого життя носій мови у середньому збільшує свій 

словниковий запас на одну тисячу слів [1, с. 9], до чого і повинні прагнути ті, 

хто ставить за мету оволодіння іноземною мовою на високому рівні.  

П.Нейшн дає відповідь і на друге питання стосовно того, які слова 

обирати для вивчення. Так, він виділяє 3 групи слів: часто вживані слова, 

спеціалізовані та рідковживані слова [1, с. 11-12]. 

При вивченні лексичних одиниць студентам-філологам слід прагнути до 

повного засвоєння кожного частовживаного слова чи словосполучення. 

При прямому навчанні викладачу варто застосовувати різні методичні 

прийоми: семантизацію лексичних одиниць шляхом демонстрації предметів, 

ознак, дій або їхнього зображення і відповідного багаторазового називання; 

переклад рідною мовою; введення лексичних одиниць шляхом тлумачення 
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(дефініції); семантизацію із використанням мовленнєвої здогадки; 

контекстуальну семантизацію; використання можливостей комп‘ютера при 

введенні нової лексики тощо. Виходячи із вищезазначеного, раціональна 

організація самостійної роботи тих, хто вивчає іноземну мову, виявляється 

надзвичайно важливою, і для її успішності слід враховувати низку факторів. 

По-перше, робота студента має бути систематичною і методичною. 

По-друге, у зв‘язку з тим, що вивчення лексичного матеріалу значною 

мірою залежить від властивостей пам‘яті, її тренування виявляється дуже 

важливим для успішного вивчення іноземної мови. Слід наголосити, що для 

найкращого запам‘ятовування лексики слід обов‘язково ставити конкретну 

мету – не тільки сприйняти матеріал, а й запам‘ятати його. 

По-третє, після того, як слово вивчене, слід переходити до наступної 

стадії – збереженні його в пам‘яті. Дослідження у галузі психології свідчать, що 

специфіка пам‘яті людини така, що вона може без особливих зусиль 

запам‘ятати 7 лексичних одиниць за один раз [9]. Тому радимо вчити групи із 7 

- 10 слів за один день. Вдосконалюючи свої знання з іноземної мови, студентам 

слід працювати обов‘язково щодня по 1-2 годині (мінімум 0,5 години). Це 

дозволить їм досягти значного прогресу в оволодінні іноземною мовою: 

вивчаючи по 7 – 10 лексичних одиниць на день, студент зможе збільшити свій 

лексичний запас на 2500 – 3500 слів протягом одного року (за бажанням 

студента ця цифра може виявитися значно більшою). 

По-четверте, при роботі з лексикою слід пам‘ятати про розрізнення 

активного та пасивного словникового запасу мовця. Для розширення активного 

словникового запасу викладач може використати такі загальновідомі вправи: 

імітація зразка мовлення (ЗМ), підстановка у ЗМ, завершення/розширення ЗМ, 

згадування та називання слів усіх видових понять при називання певного 

родового поняття, заповнення пропусків у реченні відповідними словами і т.д. 

Одним з найефективніших методів є складання певного лексичного мінімуму 

після пройденої теми та усне опитування знання даних ЛО.  

Щодо пасивного мінімуму, то можна використати заповнення пропусків у 

тексті, вибір з тексту слів на основі їхньої семантичної/тематичної спільності, 

знаходження у тексті слів, що виражають позитивну або негативну оцінку, 

характеристику тощо. Доцільним також є складання невеликих розповідей, 

історій, оповідань із незнайомими словами. Таким чином студент вживатиме 

нову лексику у контексті і вона швидше зможе перейти до активного словника. 

Отже, словниковий запас людини, яка оволодіває іноземною мовою, 

необхідно постійно розширювати. Основними джерелами нового лексичного 

матеріалу англійською мовою мають стати: оригінальна наукова та художня 

література, свіжа преса, ділові папери, радіопередачі та аудіозаписи, телевізійні 

програми, художні, телевізійні, документальні стрічки, відеофільми. 

Література 
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Крюкова Є. С. 
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СФЕРІ 
Перетворення освітнього простору, яке з парадигми "наслідування" 

перейшло у парадигму "інформація", породжує величезний потік інформації, 

яку має опрацювати студент під час навчання у ВНЗ. Головним недоліком у 

процесі збільшення обсягу інформації, що її має опанувати студент, є 

відсутність його власної діяльності. Розв‘язати цю проблему, хоча б частково, 

можна за  допомогою використання, поряд з традиційними, нетрадиційних 

методів навчання. 

Питання активізації у процесі навчання ставили ще провідні вчені  XVIII 

– XIX століть, які говорили більше про розумову активність. Наприклад, 

Ж. Руссо вважав, що трудова активність є важливим чинником розвитку 

розуму, але не вказував шлях зв‘язку трудової і розумової активності. 

Наприкінці  ХІХ століття, у зв‘язку з розвитком індустрії, почався рух, 

спрямований на розвиток методів активного навчання у школах. Був висунутий 

трудовий метод навчання з орієнтацією на механічне засвоювання навичок 

роботи. Поряд з цим Д. Д`юі не сприйняв необхідність засвоєння системи знань 

і фактично турбувався про розумову культуру, пов‘язану з прилаштуванням до 

оточуючої реальності методом спроб і помилок.  

Нині у закордонній педагогіці дослідження інновацій в галузі методів 

активного навчання носить прагматичний (емпіричний) характер. Вчені 

намагаються, поряд з теоретичним обґрунтуванням інноваційних процесів, дати 

практичні рекомендації щодо їх засвоєння. 

Наприклад, «інновація» має латинське походження і в перекладі означає 

оновлення, зміну, введення нового. У педагогічній інтерпретації інновація 

означає нововведення, що поліпшує хід і результати навчально-виховного 

процесу. 

Дослідники проблем педагогічної інноватики (О. Арламов, М. Бургін, 

В. Журавльов, Н. Гончарова, В. Загвязинський,  Н. Юсуфбекова, А. Ніколс та 

ін.) намагаються співвіднести поняття нового у педагогіці з такими 

характеристиками, як корисне, прогресивне, позитивне, сучасне, передове. 

Так, В. Загвязинський вважає, що нове у педагогіці – це не лише ідеї, 

підходи, методи, технології, які у таких поєднаннях ще не висувались або ще не 

використовувались, а й той комплекс елементів чи окремі елементи 

педагогічного процесу, які несуть у собі прогресивне начало, що дає змогу в 

ході зміни умов і ситуацій ефективно розв‘язувати завдання виховання та 

освіти. 

Вчені В. Безпалько, М. Кларін під новацією розуміють засіб (новий 

метод, методика, технологія, програма тощо), а під інновацією – процес його 

освоєння. 
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В. Сластьонін, Л. Подимова та ін. під інноваціями розуміють 

комплексний процес створення, розповсюдження та використання нового 

практичного засобу в галузі техніки, технології, педагогіки, наукових 

досліджень .  

І. Підласий вважає, що інновації – це ідеї , процеси, засоби і результати, 

взяті в якості продуктивного вдосконалення педагогічної системи . 

Основу і зміст інноваційних освітніх процесів становить інноваційна 

діяльність, сутність якої полягає в оновленні педагогічного процесу, внесенні 

новоутворень у традиційну систему.  

Проте в педагогічній сфері є і недоліки інноваційної діяльності про які 

вказує І. Дичківська. Це:  

 Потенційно ефективні новації не використовуються взагалі або 

впроваджуються зі значним запізненням, що суттєво обмежує можливості 

одержання корисного ефекту від використання нововведень. 

 Нерідко значні зусилля спрямовуються на впровадження новації, 

яка не володіє необхідним інноваційним потенціалом, що є наслідком помилки 

в оцінюванні її корисності. Іноді стимулом для впровадження новації стає її 

модність, а не очікуваний педагогічний ефект. 

 Низький ефект від упровадження новації виникає внаслідок явного 

чи прихованого опору з боку вчителів або неправильної організації 

інноваційних процесів.  

Сутність інноваційної діяльності полягає в оновленні педагогічного 

процесу, внесенні нововведень в традиційну систему, що передбачає найвищий 

ступінь педагогічної творчості, адже існує тенденція професійно-особистісного 

розвитку педагога: чим вища схильність до втілення інновацій, тим вищий 

рівень творчості в його діяльності . Тобто, для забезпечення формування 

готовності випускника педагогічного ВНЗ до інноваційної діяльності необхідна 

відповідна система підготовки студента до роботи в інноваційному режимі.  

Дослідження останніх років значно змінили погляд на природу 

педагогічного процесу й саму професійну діяльність викладача. Якщо раніше в 

наукових дослідженнях провідною тенденцією був розподіл даних феноменів 

на окремі структурні елементи, то сьогодні – це прагнення до усвідомлення 

природи їх цілісності: 

 не розподіл на частини, а знаходження єдиних, системотвірних 

факторів, що здатні впливати на зміни всієї системи соціальної і психологічної 

організації особистості вчителя, механізмів, які забезпечують усталеність і 

варіативність його професійної діяльності; 

 не формування окремих умінь та навичок, а освоєння найбільш 

ефективних технологій навчання й виховання; 

Використання інтерактивних форм навчання  буде ефективним, якщо 

зміст навчального процесу буде перегукуватися з майбутньою професійною 

діяльністю студентів. Потрібно слідкувати, щоб теоретичні знання в процесі 

активного навчання ставали усвідомленими. 
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 кандидат філологічних наук, доцент  
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LA LANGUE ETRANGERE DANS LE SUPERIEUR 

L‘intégration de l‘Ukraine en Europe soulève aujourd‘hui une question 

fondamentale pour l‘avenir ukrainien: ―Quelles langues pour l‘Europe‖ ?  

Plusieurs questions sont débattues par les établissements supérieurs: 

•  Quelle doit être la place de la langue étrangère dans les apprentissages 

linguistiques? 

•  Quelles sont les compétences nécessaires pour satisfaire les exigences de 

l'emploi et de la mobilité?                                                                                                                                                                                                                    

•   Comment s'opère le choix des langues par les élèves ou leurs familles? 

•   Quelles langues doivent constituer l'offre de formation? En fonction de quels 

critères? 

•  Comment mettre en oeuvre l'apprentissage des langues dès le plus jeune âge? 

• Comment installer l'obligation de l'apprentissage de plusieurs langues 

vivantes et combien de temps doit durer cette obligation ? 

• Quelles relations sont créées entre les langues vivantes et l'enseignement 

d'autres disciplines? 

• Quelles sont les attentes des systèmes éducatifs en terme de connaissance   et   

de compétences des langues vivantes? 

La maîtrise de plusieurs langues vivantes constitue l'un des enjeux majeurs de 

l'Europe, du XXI siècle.  

Actuellement dans tous les pays européens, l'anglais tend à occuper une place 

dominante, voire exclusive. Mais les besoins réels de l'économie et les effets de 

compétences en langues sur l'emploi corrige le rôle de l'anglais. Tim Connel, chargé 

par cette étude par la Fondation Nuffield en Grande Bretagne constate que ―l'anglais 

ne suffit pas‖. 

A travers les stratégies, les pratiques innovantes, les partenariats, les médias, 

l‘emploi et la mobilité, ―les militants du multilinguisme‖ s‘efforcent de montrer que 

l'avenir de l'Europe réside non pas dans ―le tout anglais‖ mais dans la richesse de sa 

diversité linguistique et culturelle. 

La plupart des programmes de cours de langues poursuivent actuellement les 

mêmes objectifs:  

- aptitude à communiquer dans la langue cible;  

- ouverture à l‘autres cultures;  

- maîtrise des quatre macrocompétences (écouter, parler, lire, écrire);  

- connaissance des pays où l'on parle les langues apprises.  

Sur le plan de la méthode d‘enseignement tous plaident en faveur de l'approche 

communicative, qui se concentre davantage sur la transmission efficace d'un 

message que sur l'exactitude grammaticale. 

Si les apprenants de français langue étrangère s'aperçoivent très vite du 

décalage existant entre le français entendu en classe et le français parlé en France, les 

professeurs ne sont pas non plus les derniers à reconnaître que l'enseignement de 
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l'oral reste encore aujourd'hui une question obscure. Comment améliorer 

l'enseignement, l‘apprentissage de l'oral ?  

L‘accès à de nouvelles formes de parole fait partie de l'horizon didactique 

actuel et correspond à une demande sociale et éducative. Lorsque les étudiants 

étrangers viennent dans les universités françaises, il est fréquent de les entendre 

dénoncer l'écart existant entre le français qu'ils pratiquent en classe de langue dans 

leur pays d'origine et celui qu'ils entendent dans l'environnement français. 

Outre la communication orale l‘expression écrite est aussi considérée comme 

un instrument très important dans la formation des savoir-faire communicatifs de 

l'apprenant.  

Ceci est dû à la tendance générale de mettre en coїncidence les systèmes de 

l'enseignement et de l'apprentissage des langues vivantes dans tous les pays 

européens. Les mêmes approches sur tout l'étendue européenne pourraient jeter des 

bases pour des systèmes efficaces d'enseignement des langues vivantes.  

Les programmes nationaux de l'apprentissage des langues vivantes sont rédigés 

conformément au ―Cadre commun européen de références‖. L'analyse de ces 

objectifs fait voir que les tâches à effectuer sont rangées dans l'ordre du plus simple 

au plus compliqué. C'est dans ce sens qu'il faut organiser l'acquisition des 

compétences et des savoir-faire dans le domaine de l'expression écrite. 

Ainsi, ces dernières années, s'est répandu le paradigme ―c'est dans le domaine 

des langues vivantes, en parlant que l'on apprend à bien parler‖ et dans des situations 

diversifiées. Alors, la formation des enseignants a été progressivement adaptée à ces 

nouvelles exigences du programme d'études.  

Actuellement, les enseignants sont formés à :  

- encourager la communication ;  

- stimuler l'intérêt des étudiants pour différentes cultures et langues ;  

- orienter des étudiants vers la découverte de ces environnements 

étrangers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Beaucoup de pays encouragent les étudiants en langues à passer un certain 

temps ou une partie de leur formation dans un pays où l'on parle la langue étrangère 

étudiée. On impose des séjours d'études à l'étranger dans le cadre du programme de 

formation. La plupart des pays continuent à considérer les séjours à l‘étranger comme 

une activité optionnelle; cette approche s'explique principalement par leur coût élevé. 

 

Лабенська Ю.Г. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ОСНОВНІ КЛАСИФІКАЦІЙНІ ТИПИ СПОСОБІВ ПЕРЕКЛАДУ 

УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЙ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

Реалії – це поняття, що позначають предмети матеріальної культури, 

факти історії, імена національних героїв та героїв фольклору, міфологічні 

істоти і т.п., властиві тільки певним націям і народам; це не просто слова, а 

словесні комплекси термінологічного, фразеологічного чи побутового 

характеру. 
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Переклад реалій – це частина великої і важливої проблеми передачі 

національної і історичної своєрідності, яка починається з самого зародження 

теорії перекладу, як самостійної дисципліни.  

Основних труднощів при перекладі реалій дві: 1) відсутність в мові 

перекладу відповідника (еквівалента, аналога) із-за відсутності у носіїв цієї 

мови означуваного реалією об‘єкта (референта) і 2) необхідність, разом з 

предметним значенням (семантикою) реалії, передати і колорит (конотацію) -  її 

національну і історичну окрасу.  Отже, при перекладі важливо врахувати 

прагматичне значення, тобто ту функціональну роль, яку реалія відіграє у 

конкретному повідомленні.  

Дослідники у цій галузі виділяли різні прийоми перекладу реалій, 

надавали їм різну перекладацьку цінність, доводячи та критикуючи 

ефективність того чи іншого способу. Таким чином, загальна схема прийомів 

передачі реалій у художньому перекладі набуває наступного вигляду: 

1) Транскрипція/транслітерація. 2) Введення неологізму (калька, 

напівкалька, освоєння кальки, семантичний неологізм). 3) Наближений 

переклад реалій (родо - видова заміна, опис, пояснення, тлумачення).              

4) Контекстуальний переклад. 

Розглянувши та проаналізувавши способи перекладу реалій, слід 

зазначити, що вони зводяться в основному до двох: транскрипції і 

транслітерації.   Розглянемо це на прикладах: Байрак  - bayrak ( valley un the 

steppes along river sloes covered with thorn),  Кошовий - Koshovyi (the head of the 

ruling body of the Zaporozhian Sich). 

   Введення неологізму, шлях збереження смислового змісту і 

колориту реалій шляхом створення нового слова (або словосполучення) іноді 

вдається досягти такого ж самого ефекту. Такими новими словами можуть бути 

кальки і напівкальки. Кальки - це запозичення шляхом буквального перекладу 

(як правило по частинах) слова або звороту - дозволяють перенести в мову 

перекладу реалію з максимальним збереженням семантики, але далеко не 

завжди без втрати колориту: Паляниця – loaf of bread, flat cake; Вишивана 

сорочка – an embroidered shirt; Припічок – bench, the fore part of the oven. 

Напівкальки - це свого роду часткові запозичення, також нові слова або 

словосполучення, але "вони частково складаються із свого власного матеріалу, 

а частково з матеріалу іноземного слова". Наприклад: Пребудова - 

Restructuring; perestroika; Загата - Zahata ( a section surrounding village houses). 

Освоєння - це адаптація іноземної реалії, тобто надання їй на основі іноземного 

матеріалу вигляду рідного слова. Так наприклад:  Гуцул - Hutsul; (of eastern 

carpathiant region); Газдиня - Gazdinya; villager’s wife. Семантичний неологізм 

- це нове слово або словосполучення, "створене" перекладачем і яке дозволяє 

передати смисловий зміст реалій. Від кальки його відрізняє відсутність 

етимологічного зв'язку зі словом оригінал. Наприклад: Лісовик - Wood goblin; 

Обаясник - Evil spirit (frequenting women). 

 Шляхом наближеного  перекладу  реалій   не зовсім точно передається 

предметний зміст реалій, але колорит майже завжди втрачається, так як 

відбувається заміна очікуваного конотативного еквівалента нейтрального за 
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стилем, тобто словом чи словосполученням з нульовою конотацією. Можливо 

декілька таких випадків: 

         а) Принцип родо - видової заміни дозволяє передати (наближено) 

зміст реалій одиницею з більш широким значенням, підставляючи родове 

поняття замість видового, заміняючи вид родом, більш часткове більш 

загальним, перекладач звертається до більш відомого в теорії перекладу 

прийому генералізації. 

         б) Опис, пояснення, тлумачення  як  прийом наближеного 

перекладу, як правило використовується в тих випадках, коли немає іншого 

шляху: поняття, яке не може бути передане транскрипцією доводиться 

передавати описом: Кісник - Piece of ribbon plaited into a bread, Світилка - Sister 

of  a bridegroom who carries a candle during the wedding ceremony. 

4) Контекстуальний переклад процес передачі змісту тексту оригіналу 

за допомогою трансформованого відповідним образом контекстом мови 

перекладу. Вдалою ілюстрацією контекстуального перекладу є приклад з 

реалією путівка: на англійську мову вираз "Скільки коштує путівка на 

курорт?" можна перекласти випустивши ключове слово: How much  are 

аcommоdations at health resorts? В обох випадках - наближеного і 

контекстуального перекладу, - при  всій їх правильності і доречності, виходить 

досить безкольоровий замінник оригіналу оскільки зникає, реалія, як носій 

відповідного колориту. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ НОВОВВЕДЕННЯ, ЇХ 

ЗНАЧЕННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Одним із пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку 

вищої освіти є запровадження освітніх інновацій та інформаційних технологій  

які забезпечують: дальше удосконалення навчально-виховного процесу, 

доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до 

життєдіяльності в інформаційному суспільстві, істотно розширюють 

пізнавальні можливості людини. Отже, надзвичайно важливим напрямом 

модернізації освіти є її інформатизація. 

Викладання іноземних мов повинно відповідати вимогам часу, опиратися 

на останні досягнення, прогресивні здобутки науки та техніки. Навчати 
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іноземній мові - це означає навчати спілкуванню, перенесенню та сприйняттю 

інформації. Комп'ютерно-орієнтовані дидактичні системи розвивають в учнів 

потребу постійно розширювати і поглиблювати свої знання, формують уміння 

зважено приймати рішення та відповідати за їх наслідки, що важливо у 

вихованні гармонійно розвиненої особистості. 

Політика держави останнім часом спрямована на те, щоб впровадити 

інформаційні технології в школи й вузи, перетворити стихійний процес, яким 

він по перевазі був протягом цілого ряду років, у керований і контрольований, 

залучити до роботи над новими навчальними матеріалами фахівців у 

предметних областях, стимулювати комп'ютерні фірми до створення 

електронної навчальної продукції. Необхідно, щоб кожен викладач зрозумів 

просту думку: комп'ютер у навчальному процесі - не механічний педагог, не 

заступник або аналог викладача, а засіб при навчанні дітей, що підсилює й 

розширює можливості його навчальної діяльності. Те, що викладач бажає 

одержати в результаті використання машини, у неї необхідно запрограмувати. 

Таким чином, комп'ютер бере на себе левину частку рутинної роботи 

викладача, звільняючи йому час для творчої діяльності, що на сучасному рівні 

розвитку техніки не може бути віддана комп'ютеру. 

Створення штучного іншомовного середовища у процесі навчання 

іноземним мовам - одне з важливих проблемних питань сучасної методики. З 

ним в першу чергу пов'язана реалізація масового навчання двом з чотирьох 

основних видів мовної діяльності: аудіюванню та мовленню. Для досягнення 

цієї мети використовуються технічні засоби навчання. Сучасний етап розвитку 

техніки характеризується переходом до створення багатофункціональних 

навчальних комплексів та автоматизованих навчальних систем. Такі комплекси 

і системи характеризуються універсальними дидактичними можливостями: 

вони дають змогу вести навчання у діалоговому режимі із урахуванням 

індивідуальних можливостей тих, хто навчається, забезпечувати дистанційне 

навчання із використанням сучасних технологій. На жаль, не всі викладачі 

іноземних мов вищої школи усвідомлюють необхідність використання 

інформаційних технологій, оскільки вони не отримали переконливого науково-

методичного обґрунтування доцільності такого запровадження. 

 Вчені Т.Сергєєва та В.Шемберко доводять, що комп'ютер у навчальному 

процесі використовується як: 1) засіб наочності; 2) елемент управління 

навчальним процесом; 3) інтерактивний засіб пізнавальної та пошукової 

діяльності, направлений на творчий розвиток; 4) засіб автоматизації процесу 

навчання і контролю за його результатами . 

Дослідження показали, що застосування комп'ютера буде успішним за 

таких дидактичних умов: дотримання технології застосування комп'ютера в 

навчальному процесі; проектування або адаптація навчальних програм з 

належним рівнем якості та їх методичне забезпечення; кваліфіковане 

педагогічне керівництво процесом навчання; активність студентів та розвиток 

пізнавальних мотивів. 
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Як відомо, придатність технічних засобів навчання й контролю для 

використання на заняттях по іноземній мові визначається за наступними 

критеріями: 

-  вони повинні сприяти підвищенню продуктивності праці й 

ефективності навчального процесу, 

- забезпечувати негайне й постійне підкріплення правильності 

навчальних дій кожного студента; 

- підвищувати свідомість й інтерес до вивчення мови, 

- забезпечувати оперативний зворотний зв'язок і поопераційний 

контроль дій всіх тих, кого навчають, 

- мати можливість швидкого уведення відповідей без тривалого 

їхнього кодування й шифрування. 

Інтернет-технології можуть бути успішно та доцільно використані на 

уроках з іноземної мови з метою пошуку студентами додаткової інформації з 

теми, що вивчається, для збору даних для створення комп‘ютерної презентації, 

з метою перевірки рівня сформованості ЗУН студентів – робота з 

різноманітними онлайн-тестами, а також для роботи з онлайн-словниками. 

Існують три  загальні області, в яких Інтернет може вивести навчання 

іноземним мовам на новий рівень. Це комунікація, інформація та публікація. 

Комунікація здійснюється за допомогою електронної пошти, публікація може 

здійснюватися шляхом створення власної сторінки в  Інтернеті. 

 Немає великого сенсу використовувати Інтернет на початковому етапі 

навчання. В цей період велику роль відіграють тренувальні вправи. На цьому 

етапі Інтернет не надає нових можливостей у порівнянні з підручником. В 

курсах для початківців вправи на закріплення лексики та граматики цілком 

традиційні: вправи на підстановку, тексти з пропусками тощо. Це звичайні 

вправи, різниця полягає в тому, що студенти бачать їх не на папері , а на 

моніторі. Позитивний момент у виконанні цього виду завдань полягає в тому, 

що в багатьох випадках можна одразу дізнатися, чи правильно виконана та чи 

інша вправа. 

Саме використання нових інформаційних технологій дає змогу створити 

на уроці природне середовище, допомагає розбудити творче начало, розвиває  

мислення і формує  навички, необхідні для сучасного суспільства. При цьому 

змінюється парадигма навчання, більше уваги приділяється виробленню уміння 

самостійно здобувати знання в умовах дослідницької діяльності. Застосування 

нових інформаційних технологій у навчанні посилює зв'язок між предметами, 

що сприяє створенню нових інтегрованих курсів навчання і налагодження 

зв'язку між державними стандартами освіти. 

Нові методики із використанням комп‘ютера та Інтернет-ресурсів наразі 

вповні забезпечують процес моделювання   реальних життєвих ситуацій, чим, 

власне, реалізується принцип автентичності спілкування, який стимулює 

вивчення матеріалу, виробляючи адекватну мотиваційну поведінку студента у 

процесі вивчення іноземної мови. 

 

 



110 

 

Література: 

1.     Бовтенко М.А. Компьютерная лингводидактика: Учебное пособие. - 

Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2000. 

2.     Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: 

інноваційні засоби і технології: Колективна  монографія.- К.: Атіка,2005.-252с. 

3.     Інформаційні технології і засоби навчання: Зб. наук. праць / За ред. 

В.Ю. Бикова, Ю.О. Жука / Інститут засобів навчання  АПН  України.-К.: Атіка, 

2005.-272с. 

 

Лазебна О.А. 

Національний технічний університет України «КПІ»  

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ  

МОВНИХ СТРАТЕГІЙ У ВНЗ 

            Оскільки багатомовність та полікультурність вважаються 

необхідними для громадян нової Європи, нині до випускників вищих 

навчальних закладів висуваються додаткові вимоги щодо володіння іноземними 

мовами. Об‘єктивною тенденцією у вищих закладах освіти є скорочення 

кількості аудиторних годин та збільшення годин, що відводяться на самостійну 

роботу студентів. Трансформується роль викладача у навчальному процесі: 

поступово втрачає актуальність функція викладача як основного джерела 

інформації, він перетворюється на організатора, консультанта, керівника та 

експерта самостійної роботи студентів. Усе це потребує пошуку більш 

ефективних засобів навчання, які б виконували у навчальному процесі такі 

функції: інформуючу, формуючу, систематизуючу, контролюючу та 

мотивуючу. Таким вимогам можуть відповідати новітні комп‘ютерні засоби 

навчання, до яких належать електронні посібники, мультимедійні курси, 

тренінгові програми та ін. Досягнутий за останні роки прогрес у впровадженні 

новітніх комп‘ютерних засобів у процес навчання іноземних мов у вищій школі 

потребує глибокого наукового обґрунтування дидактичних і методичних основ 

їх використання, визначення концептуальних засад створення електронних 

посібників як для позааудиторного навчання (дистанційного), так і для 

аудиторного. Для того, щоб визначити дидактичні можливості комп‘ютерної 

мережі для викладання іноземних мов, передусім, необхідно визначити 

специфіку цієї дисципліни, її мету та завдання. Мета і завдання навчання 

іноземних мов у нелінгвістичних ВНЗ відповідно до державного стандарту 

освіти зумовлені тими функціями, які ця дисципліна виконує у загальній 

системі освіти. До таких функцій належать:  

- практична функція, яка забезпечує формування комунікативної 

компетенції студентів;  

- загальноосвітня функція, що передбачає формування у 

студентів лінгвістичної компетенції, знайомство із культурою країни, мова, якої 

вивчається (країнознавча компетенція) та професійної компетенції;  

- виховна функція, спрямована на формування та розвиток у 

студентів системи етичних цінностей.  
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            Вивчення іноземної мови сприяє підвищенню загальноосвітнього 

рівня та кваліфікації фахівців і розглядається як складовий елемент системи 

освіти, якому притаманні цілісність, автономність та специфіка. В основі 

формування умінь з будь-якого виду іномовної мовленнєвої діяльності лежать 

слухомоторні навички. Тому пріоритет у навчанні іноземних мов має належати 

виконанню вправ усного характеру. У цьому полягає як специфіка дисципліни, 

так і основна складність викладання іноземних мов, особливо, при формуванні 

навичок мовлення. Для вирішення таких завдань слід орієнтуватися на вибір 

оптимальних засобів навчання, виходячи, передусім, з їх дидактичних 

особливостей та функцій. Специфіка навчальної дисципліни "іноземна мова" 

потребує пріоритету інтерактивних засобів навчання для індивідуальної або 

групової роботи студентів. Дистанційне навчання німецької мови із 

використанням комп‘ютерних та телекомунікаційних технологій має 

забезпечувати реалізацію таких завдань:  

 формування і розвиток умінь та навичок читання з 

безпосереднім використанням матеріалів мережі Інтернет;  

 удосконалення умінь аудіювання на основі адаптованих та 

автентичних звукових текстів;  

 формування умінь і навичок перекладу та реферування 

текстів за фахом;  

 удосконалення умінь монологічного та діалогічного 

мовлення;  

 розширення активного та пасивного словників, ознайомлення 

з лексикою сучасної іноземної мови, яка відображає певний етап розвитку 

культури країни, соціального та політичного ладу суспільства: формування 

елементів глобального мислення (діалог культур); формування стійкої 

мотивації пізнавальної діяльності, потреби використання іноземної мови у 

реальному спілкуванні; формування культури спілкування.  

           Одним із перспективних напрямків роботи в системі дистанційного 

навчання іноземних мов є інтегрований підхід до вирішення основних завдань, 

які поєднують у цій системі: комплекс технологій з високим дидактичним 

потенціалом і телекомунікаційну технологію; комп‘ютерне навчання іноземних 

мов, технологію мультимедіа та методи інтенсивного навчання іноземних мов. 

Нині в Україні споживачам пропонуються численні й різноманітні електронні 

посібники та комп‘ютерні програми для вивчення іноземних мов. 

Характерними недоліками багатьох існуючих електронних посібників є також 

довільна, методично непродумана презентація навчального матеріалу, 

зловживання мультимедійними засобами (аудіо- та відеофайлами, анімацією та 

ін.), які підміняють змістовну частину курсу. Велика кількість електронних 

посібників є гіпертекстовими аналогами відомих (і як правило, чужих) 

друкованих видань. На першому етапі розробки електронного посібника більш 

коректним і раціональним є створення його у друкованому варіанті, апробація у 

навчальному процесі та редагування. Створення електронних посібників з 

іноземних мов повинне починатися з глибокого аналізу цілей навчання, 

дидактичних можливостей нових технологій передачі навчальної інформації, 
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коригування критеріїв контролю та оцінки рівня засвоєння знань. Основними 

критеріями якості електронного підручника або навчального посібника є висока 

якість змістовної частини та наявність таких істотних властивостей, що можуть 

бути реалізовані винятково електронними засобами.  

 

Olena Lazebna, Julia Nadtotschij 

National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"  

 

DIE WICHTIGKEIT DES VORLESENS UND DES REZITIERENS  

IM  FREMDSPRACHENUNTERRICHT 

        Wie können wir als Hochschullehrer den Unterricht so einrichten, dass er 

auf die individuellen Voraussetzungen des Studenten hinreichend Rücksicht nimmt? 

Hinter dieser unscheinbaren Frage verbirgt sich eines der gravierendsten Probleme 

der Hochschule. 

         Geht es um das Ziel Vorlesen/Rezitieren, so zeigen sich in der Praxis 

zunächst viele Defizite. Die von den Lehrplänen und Universitäten geforderte 

Fähigkeit, Wissen in Form von längeren Referaten und deren Vorlesen verständlich 

und anschaulich präsentieren zu können, verlangt vom  Deutschunterricht nämlich 

mehr, als er in der Regel leisten kann. Das Vorlesen beschränkte sich im 

traditionellen Unterricht oft auf das gemeinsame Vortragen von Lesebuchtexten 

(wobei meist nur auf das korrekte und möglichst flüssige Umsetzen der Grapheme in 

Phoneme geachtet wurde) oder auf das Lesen von Dramentexten mit verteilten Rollen 

(was mangels Talent und Engagement häufig komisch bis peinlich wirkt). Neuere 

Methoden erhöhten die Motivation, z.B. Textpuzzles, bei denen jeder nur einen 

Abschnitt eines Vorlesestückes bekommt, oder die Vorstellung individueller 

Lieblingsbücher mit entsprechenden Stil-Kostproben. Gegen das Hauptproblem „Zu 

schnelles und unbetontes Lesen― helfen v.a. Orientierungen an Vorbildern, frei 

gesprochene Textbearbeitungen (um sich an reale Tempi zu gewöhnen),  

Markierungen im Text (optische Bremsen) und häufiger Blickkontakt) zum 

Publikum. 

          Beim Vortrag von Dichtung wirkt ein Zwang zum Auswendiglernen auf 

die meisten Studenten (innen) eher demotivierend. Durch zu starke Konzentration  

auf das gelernte entsteht ein monotoner Leierton; die Texte können so in ihrer 

ästhetischen Wirkung zerstört werden. Freiwillig intensiv erarbeitete Texte werden 

übrigens fast automatisch auswendig beherrscht. Anregend sind Beispiele 

professioneller Rezitationskunst. In den Katalogen zur gesprochenen Dichtung  (sie 

sind kostenlos im Fachhandel erhältlich) stehen inzwischen Tausende von 

Aufnahmen verzeichnet. Auch berühmte Reden können rezitiert werden, was v.a. für 

den Sprechausdruck und die normgetreue Artikulation interessante 

Übungsperspektiven eröffnet. Die Kompetenz der Lehrkraft, v.a. ihre Eigensprache, 

ihre Ausdrucksvariabilität und ihre Lesetechnik, spielt dabei eine besonders große 

Rolle, denn wie in kaum einem anderen Bereich wird in der ästhetischen 

Kommunikation  primär durch Imitation,  Parodie, Überzeichnung und 

Experimentieren mit verschiedenen Sprechformen an der Optimierung der 

Sprechfassung gearbeitet (vgl. zur Vorlesemethodik auch Ertmter 1996, Ockel 2000, 
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Wagner 1999, Weithase 1977). Dabei hilft die Fähigkeit zum „funktionellen Hören― 

(zum Erkennen der Ursachen für bestimmte Auffälligkeiten, z.B. eine nach hinten 

verschobene Zungenstellung für „knödeligen― Klang, eine nicht ganz geschlossene 

Glottis für eine verhauchte Stimme). 

          Richtige Reden erlaubt der Studentenalltag nur zu besonderen Anlässen, 

z.B. Geburtstagen, Verabschiedungen oder Studentenfahrten. Zur ersten Übung 

könnten folgende Vorschläge von Berthold (1997) eingesetzt werden: Jeder soll 

eine(n) Partner(in) vorstellen und ihm/ihr symbolisch ein passendes Geschenk 

überreichen; das kann auch ein Phantasieprodukt sein. Wer keine Rede halten 

möchte, kann erklären, warum er/sie keine Rede halten will. 

           Schon seit der Antike werden Reden mit Hilfe von Strukturierungshilfen 

gestalten. Zu vorgegebenen oder selbstgewählten Themen können kurze Redebeiträge 

präsentiert werden, die im Idealfall aus einer motivierenden Einleitung, einem logisch 

konstruierten Mittelteil und einem prägnanten abschließenden Zielsatz bestehen. Sie 

wirken so besser, als die in der Praxis üblichen ungegliederten langen Parataxen. 

Beispiele  und methodische Varianten  stehen u.a. in Berthold (1997), Pabst-

Weinschenk (1995) oder in Wagner (1996). 

  Vorträge sind gelungen, wenn die Studenten 

● unter einer klaren Fragestellung, einer anspruchsvollen Aufgabe arbeiten; 

● zu neuem Wissen, neuen Erkenntnissen und Einsichten gelangen;  

● Hilfen, Anleitung und Impulse der Lehrperson nutzen; 

● selbständig Ergebnisse finden und dabei Vorwissen und Sachkenntnisse 

einsetzen; 

● sich möglichst alle beteiligen sowie einander einbeziehen;  

● Lösungswege und Methoden explizit einsetzen; 

● Verstehensschwierigkeiten klären;  

● Typisches / Atypisches bestimmen können; 

● Tempowechsel einsetzen: im Arbeitsgang: Was ausführlicher, was kürzer 

behandeln? - im Lesevorgang: Was kursorisch, was statarisch lesen? 

● die eigene Sprechweise und das Auftreten dynamisieren: lauter/leiser, 

langsamer/schneller, betonter / unbetont sprechen; durch Gestik/Mimik 

unterstreichen; Körperposition im Raum verändern; gezielt auf bestimmte 

Gruppen/Raumseiten zugehen; 

● ihre Ergebnisse fixieren und für den folgenden Unterricht bereit stellen. 

          Zur Optimierung des Vorlesens und des Rezitierens im Unterricht werden 

didaktische Kommentierungen des Lernstands, des Lernwegs oder des Lernziels, 

Erläuterungen zum Redensverlauf ausformuliert.  
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TEACHING/LEARNING MATERIALS FOR ESP 

English for Specific Purposes (ESP) is considered to be the most challenging 

branch in language teaching. It is designed to meet specified needs of the learner in 

contrast with General English and is related to some particular occupations and 

activities. ESP was developed to meet the different needs every profession has. In 

Ukraine ESP has started to develop quite recently and the teachers of English have to 

develop special curriculum and provide sufficient materials for every ESP course 

according to their students‘ professional needs.  

In course design it should be kept in mind that teaching language as well as 

other subjects has the following components: materials, teaching methods, 

evaluation, students, and, of course, a teacher. The role of each of these components 

is strongly argued about but no one will deny the importance of the selected and 

developed materials for the course. What is meant by materials? First of all it is a 

textbook. Some teachers believe it is possible to teach ESP without a textbook which 

in their opinion can limit in some way the freedom in selecting topics of the course 

content and methods of teaching, and cannot be used as instructional material because 

it is too inflexible, still necessity of the textbook in combination with other materials 

in teaching/learning process is undisputable for the most of the teachers. 

Reviewing the available textbooks for teaching ESP you can hardly find the 

suitable one for a particular engineering speciality, at least in Ukraine. Existing book 

market offers a great variety of books for general purpose English but the need in 

ESP books is not satisfied in proper way. There are numerous coursebooks that can 

be used by teachers of English for management and marketing, for business and law, 

for computing and tourism (Market Leader, English for Business Communication, 

English for International Banking and Finance from Cambridge University Press, 

New Insights into Business from Longman Pearson Education, Oxford English for 

Information Technology, Oxford English for Electronics from Oxford University 

Press and so on). We have some general engineering textbooks like Everyday 

Technical English from Pearson Education, Oxford English for careers. 

Technology1-2 from Oxford University Press, but there are a number of specialities 

where coursebooks are not available, and teachers have to look for some other ways 

of providing materials. 

Besides, no one course book is able to meet the needs of an individual group of 

students in an ESP context. So it‘s a great problem for the teachers involved in 

teaching ESP for engineering specialities (chemical engineering, welding, instrument 

making, mechanical engineering, metallurgy, metal science, etc.) to provide the 

sufficient and well-organized materials for the course. 

The only way out is to develop personal resource set of materials. There are 

some very important principles to be followed while composing the set: 

First of all, in developing their own materials the teachers should use the ESP 

Curriculum as a guide. While creating the set the ESP teachers should take into 

account the professional needs of the students, and materials must be appropriate for 
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a particular students‘ need and the level of their English proficiency. All the materials 

of the ESP syllabus should be authentic, up-to-date and relevant for the specific 

speciality. 

Then, for creating the set it‘s highly recommended to combine the following 

constituents:  

 some elements of the existing textbooks both foreign and local; 

 available authentic materials; 

 new teaching materials appropriate to the students needs.  

Selecting the textbook it‘s very important to find a suitable one, which allows 

the students to have some strict complete course on one hand and could provide some 

place for improvisation on the other hand. There‘s no need to include all the units of 

the textbook into the syllabus, only those which meet the needs of the particular 

speciality. Therefore the course designer may have several different textbooks for one 

course, taking out some material from each of them. 

Scientists put the following requirements to an ESP textbook: as to the content 

– it should be interesting and useful for the students; as to the structure – it should 

have a great number of literary forms; as to the language – it should have standard 

English, which is natural and correct; as to the information – it should be recent and 

real. Besides, an ESP textbook should have appropriate level of difficulty, clear 

instructions and should be accompanied by various supporting materials: exercises, 

vocabularies, etc. 

Special attention should be given to the authentic materials. These must be 

different on the context and on the structure texts, embracing as many aspects of the 

speciality as possible. And the authentic material doesn‘t mean a mere text, it should 

be accompanied by a complex of different assignments aimed at the formation of 

student‘s communicative competences in English for real-life academic and job-

related areas. Every unit should include exercises making it possible to develop 

integrated language skills (reading, listening, spoken action and interaction, and 

writing). 

Speaking about other teaching materials first of all we should mention 

computer software, video and audio files, and various visual aids. Modern 

information technologies give us the opportunity to use a great deal of materials 

available though the Internet. These are video or audio programmes, films, software 

for developing interactive exercises and so on. ESP teachers can use such programs 

as Hot Potatoes by Half Baked Software which makes it possible to produce 

presentations and create a number of interactive exercises; Spellmaster in association 

with Alcester Grammar School which is a free tool for working out on-line and 

vocabulary exercises, word and phrase games, etc.  

Different printed materials also should be included into ESP syllabus: 

magazines, newspapers, advertisements, etc. In fact, every profession has its 

speciality-related journals, produces a number of brochures and, of course, there are 

many books on the speciality in English. For example, teachers creating the ESP 

course for the training of the specialists in the field of Metallurgy and Metal Science 

can make use of such journals as ―Foundryman‖ Great Britain, Birmingham, The 

http://www.spellmaster.com/
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Institute of British Foundrymen; ―Die Casting World‖ International Journal for 

Industry, Research and Practice; ―Foundry‖. Trade Journal; Journal of Material 

Processing Technology; Journal ―The Physics of Metals and Metallography‖; and 

many others. Such books as ―The Coming of Materials Science‖, R.W.Kahn, UK, 

Cambridge, ―An Introduction to Metallurgy‖, A.H.Cotrell UK, London, and others 

also present excellent materials appropriate for the course. 

A great number of the necessary authentic materials can be taken from the 

proceedings of various conferences, congresses, symposiums and seminars (many of 

them are annual). For the speciality Metallurgy and Metal Science we can use 

materials of the Congress of Foundrymen, Casting Congress, Symposium on High-

Purity Materials Technology, International Conference on Quasicrystals, Electric 

Furnace Conference, Conference on Composite Materials, International Conference 

on Semi-solid Processing of Alloys and Composites, Symposium on Advanced 

Thermal Technologies and Materials, Defect and Diffusion Forum, etc. All the 

above-mentioned materials can be obtained either from printed copies, or from the 

Internet. 

And finally, in creating the ESP course the ESP teachers should closely 

cooperate with the specialists teaching the specialty as a lot of starting materials 

(specialism-related texts) for the course development can be provided by them.  

 All teachers involved in the ESP teaching have to compose a set of materials 

for each ESP course. And, by creating their own set of materials, using modern 

teaching methods while delivering these materials, having the student in the center of 

learning, and providing the sufficient control through the system of proper tests, the 

ESP teachers can surely succeed in teaching. 
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INTERACTIVE STRATEGIES USED IN TEACHING PROFESSIONAL 

ENGLISH 

Nowadays interactive teaching is becoming the leading strategy which has 

proved its effectiveness all over the world. As we know, interactive learning provides 

for some factors: active participation of a student and his initiative in the learning 

process, mutual knowledge exchange between teacher and student, interactivity of 

teaching process providing for unexpected situations and tasks of communication to 

be solved. Usually the interactive technologies result in various summarizing projects 
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which can show the results of learning. Such projects may be presented with various 

conferences, discussions, meetings, publications, etc.  

Implementation of the interactive teaching foreign languages started in the 

higher educational institutions in 2005. To speak frankly teachers of various higher 

educational institutions used the so-called interactive strategies even before that 

event, but didn‘t call them so.  

What is an interactive strategy, especially referring to teaching the foreign 

languages? Interactive means that during the teaching process there occurs 

continuous interaction between a teacher and a student, both being the subjects of the 

process. This implies absence of a dictatorship, but complete openness and mutual 

learning. In the interactive teaching a teacher must be extremely flexible, to suit the 

demands of the students, according to the situations on the lessons. Many teachers 

have been using this approach as well as various communicative methods. 

The jigsaw method, brainstorm methods, snow avalanche method, the 

aquarium method, project method and many other methods belong to the interactive 

teaching methods, but the most well used is the case method. The methodical essence 

of the method is division of the whole educational material into the separate topics, 

which the students must have a system of knowledge, called the ―case‖. This method 

is especially suited for teaching the professional course, because it is very convenient 

to divide the educational material into topics and develop in a student both theoretical 

and practical knowledge and abilities on the ―case‖.  

The professional course implies that a student has already had knowledge of 

the language appropriate to the level ―intermediate‖, B+, and he will develop this 

system within the professional language study, this is why the further study of the 

grammar and stylistics is just an auxiliary process. There are 3 structural components 

that totally constitute the interactive professional teaching of foreign languages: the 

communicative, technological and individual.  

According to the communicative approach, a student is learning professional 

foreign language as informative means of interaction, as well as a means of 

interaction within the professional situations of the future professional activity.  

The linguistic and situation-dependent conditions make up the communicative 

approach, being its principles too.  This principle is actively realized when the 

interactive methods are used, with communication continuously happening, when a 

student is motivated to broaden his communication borders. And a teacher acts to 

create the artificial environment, a student must adapt to using the communication 

methods. 

According to the technological approach, the new educational technologies 

greatly broaden the possibilities of education by means of various multi-media 

equipment, the Internet, e-mail to learn teaching and writing, electronic vocabularies, 

etc. Internet is quite valuable to search information, which is important for studying 

the professional course.  

The third basic element is an individual component. Independent self-

preparation of the student is one of the leading elements of the credit-module system, 

as it must constitute not less than 50%, up to 60 or even 70%. If a lecture provides for 

mastering just 5% of the material, reading -10%, demonstration -30%, practical 



118 

 

mastering -75% and mutual learning and application of the knowledge and skills -

95%.  So, the interactive teaching includes quick exchange of knowledge between a 

student and a teacher with high results.  

In reference to the foreign languages these data may sound difficult to be 

performed, as foreign language is a subject that requires for communication, which is 

impossible without interaction of at least tow participant, so, the individual 

preparation is impossible. But on practice this problem is easily solved, as the tasks 

for individual self-preparation include both mastering the material that is regularly 

checked on the practical seminars, it may be done in pairs or in the Internet, when a 

teacher can communicate with the student and check his work, if necessary. The 

realization of this kind of studying requires from a student active mental work, 

individual work of a student and application of previously learnt knowledge and 

skills. 

The former Minister of Science and Education V.Kremen has noted that  the 

actual problem of the credit-module system is intensification of the individual self-

preparation of the student and changes of pedagogical approaches, introduction of 

active methods and modern informational educational technologies. The authors 

support this idea, and we want to dwell on the fact that at well-prepared methodical 

supply and organization of the interactive teaching the results obtained confirm 

increased interest of the students and provide for high results of study.  
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СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ ЗАГОЛОВКІВ НІМЕЦЬКИХ 

ПУБЛІЦИСТИЧНИХ ТЕКСТІВ 

Дослідження в області перекладу заголовків публіцистики як одиниці 

ЗМІ все більше цікавлять спеціалістів з лінгвістики, дослідників мови і теорії та 

практики  перекладу [Миронова В.Ю., Барлас Л.Г., Розен Е.В., Солганин Г.П., 

та ін..]. Вірогідніше за все ця тенденція пов‘язана з розвитком світового 

простору і з чуттєвим реагуванням мови ЗМІ на всі зміни, які відбуваються в 

суспільстві а також з необхідністю вивести, розглянути і пояснити 

закономірності, засоби та прийоми такого перекладу, який би міг адаптувати 

заголовок публіцистичного тексту таким чином, щоб його вплив на масову 

аудиторію і окрему особу відповідав задуму автора. 

Переклад заголовку газетного чи журнального тексту відрізняється за 

яскраво вираженою інформацією, комунікативною та емоційною 

направленістю. При перекладі перекладач повинен вирішити як суто мовні, 

лінгвістичні проблеми, так і проблему соціолінгвістичної адаптації тексту. 

Одна з основних особливостей перекладу заголовків виражається у змістовному 

співвідношенні між оригіналом і перекладом, а також в передачі 

соціолінгвістичних аспектів тексту, що перекладається. 

Оскільки комунікативна направленість заголовка тексту містить не лише 

повідомлення інформації, але й вплив на людські емоції, дуже важливо, аби 
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текст перекладу зберіг свою контекстуальну залежність. Для цього перекладачі 

користуються різними прийомами: лексичними, граматичними, стилістичними. 

Проаналізувавши газетні тексти, заголовки статей, ми помітили, що найбільш 

вживаними є наступні прийоми перекладу: 

Стилістична компенсація, функціональний відповідник або 

функціональна заміна, або частковий переклад, перекладацька конверсія, 

наближений переклад, елімінація національно-культурної специфіки, звуження 

або конкретизація, розширення або генералізація, перестановка та заміна 

синтаксичної конструкції іншою. 

Можливим є також використання суто технічних прийомів, таких як 

калькування, компенсація лексичних втрат, заміна пасивного стану на 

активний, передача фразеологізмів, ідіом, та жаргонізмів за допомогою їх 

семантичних еквівалентів або ж їх відповідників в мові перекладу і т.п. 

Переклад синтаксичних конструкцій ускладнюється відмінністю 

системного, граматичного і лексичного складу німецької та української мови. 

При перекладі заголовків модифікується порядок слів у реченні, воно зазнає 

якісних і кількісних змін, трансформуються внутрішні складові речення (від 

словосполучення до окремого слова). 

При передачі синтаксичних конструкцій слід намагатись також зберегти 

тональність тексту. 

Специфічність перекладу стилістичних особливостей полягає в тому, що 

нерідко образні засоби й стилістичні прийоми оригіналу не піддаються 

безпосередньому перекладу, тобто перекладу за допомогою такої ж фігури 

мовлення в українській мові. У ряді випадків перекладач може вдатися до 

контекстуальної заміни образа, але нерідко й цей шлях являється неможливим. 

Для подолання таких труднощів перекладачі можуть застосовувати прийом 

компенсації. 

Важливе місце серед стилістичних засобів обох мов займають так звані 

образні засоби або лексичні фігури мовлення (метафора, метонімія, порівняння, 

епітети, парафрази, гіперболи та ін.). Кількість і характер образних засобів, 

використаних у тексті, у значній мірі визначають силу емоційного впливу на 

читача. Надзвичайно важливим є передача системи образних засобів при 

перекладі таким чином, щоб у своїй сукупності образні засоби української мови 

справляли саме такий емоційний вплив на читача, як і відповідні стилістичні 

засоби німецького тексту. 

Домінуючим при перекладі заголовків є засоби, що забезпечують 

адаптовану автором подачу інформації й підтримують інтерес до неї: 

- терміни й лексика загального опису, що передаються однозначними 

еквівалентами та варіантними відповідностями; 

- необхідна частка пасивних конструкцій, безособових і невизначено-

особових речень, які передаються за допомогою відповідних трансформацій; 

- розмовна та емоційно-оцінна лексика, риторичні питання, 

фразеологізми й образні кліше – передаються функціонально відповідними 

засобами, в основному за допомогою варіантних відповідників; 
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- епітети, порівняння, метафори – передаються зі збереженням 

особливостей кожного тропа.    

 

Литовченко І. М.  

Бондаренко К.І. 

Національний технічний університет України «КПІ»  

 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ДОРОСЛІЙ АУДИТОРІЇ: 

ПІДХОДИ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ 

В умовах інформатизації суспільства а також розширення міжнародного 

співробітництва в усіх галузях життя особливої актуальності набуває вивчення 

іноземних мов, а отже у багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні, 

приділяється велика увага проблемам навчання іноземних мов. Сучасний 

спеціаліст постає перед необхідністю активного володіння іноземною мовою 

для того, щоб мати можливість висловлюватися і розуміти іноземну мову на 

слух, читати фахову літературу, здійснювати ділову переписку та ін.. У зв‘язку 

з цим багато людей, як у нашій країні, так і за кодоном, вивчають іноземні мови 

не лише у дитячому, а й у дорослому віці. 

Аналіз наукової літератури показує, що такі вчені в галузі освіти 

дорослих, як І.Л. Бім, О.А. Долгіна, М.К. Колкова, М.В. Ляховицький, А.Н. 

Щукін та ін. вважають, що важлива роль у процесі навчання дорослих належить 

вибору підходу до навчання. За Е.Г. Азімовим, підхід до навчання - це 

«реалізація керівної, домінуючої ідеї навчання на практиці у вигляді певної 

стратегії за допомогою того чи іншого методу навчання» [1, с. 225]. Наше 

дослідження дозволило виокремити три основних підходи до навчання 

іноземних мов у дорослій аудиторії, а саме: діяльнісний, комунікативний та 

особистісно-орієнтований.  

Концепція діяльнісного підходу базується на тому, що засвоєння змісту 

навчання здійснюється не за допомогою простої передачі матеріалу від 

педагога до учня, а у процесі активної діяльності учня над оволодінням даним 

матеріалом. Виконання «діяльнісних» завдань дають змогу учням за допомогою 

іноземної мови вирішувати реальні або уявні задачі.  

Комунікативний підхід до навчання іноземних мов передбачає, що 

навчання відбувається у процесі спілкування. Цей підхід використовує 

комунікативно-мовленнєві ситуації, наближені до реальних, і сприяє 

формуванню комунікативної компетенції, тобто вміння використовувати 

іноземну мову на практиці як засіб спілкування. Вивчення іноземної мови може 

сприяти підвищенню культури спілкування, оскільки дорослі навчаються 

техніці спілкування, мовному етикету, стратегії і тактиці діалогічного та 

групового спілкування [3]. За словами І.А. Зимньої, іноземна мова – це «єдиний 

предмет, у процесі навчання котрого викладач може дозволити собі 

цілеспрямовано навчати культурі мовного спілкування дорослу людину» [2]. 

Експериментально доведено, що не лише знання іноземної мови сприяє 

підвищенню культури спілкування, але й навпаки: спілкування сприяє 

вивченню іноземних мов. У цьому процесі особливо важливими є такі фактори, 
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як активність партнерів по спілкуванню, сприятлива емоційна робоча 

атмосфера спілкування, розвиток функції контролю та самоконтролю за 

мовленням у процесі спілкування [4]. У цьому контексті також слушно 

зауважити, що на думку Є.І. Пасова, спілкування є не лише і не стільки 

природним даром, скільки технологією. Прийоми встановлення контактів, 

вміння бачити, відчувати, сприймати, розуміти партнера по спілкуванню, 

знання законів соціальної взаємодії людей, володіння способами і засобами 

мовного спілкування вимагає серйозного системного навчання [3, с.8]. 

Третім підходом до навчання іноземних мов, як було зазначено раніше, є 

особистісно-орієнтований підхід, який, на наш погляд, заслуговує на особливу 

увагу, оскільки він орієнтується на особистість дорослого учня, його потреби та 

можливості. Особистісно-орієнтований підхід до навчання іноземних мов 

базується на ідеях гуманістичної психології та педагогіки і спрямований на 

створення умов для повної самореалізації та саморозвитку особистості. Однією 

з основних цілей навчання на основі особистісно-орієнтованого підходу є 

формування у дорослого учня здатності самостійно спрямовувати свою 

навчальну діяльність, брати на себе відповідальність за прийняття рішень та за 

результати навчання, тобто бути активним суб‘єктом навчальної діяльності. 

Роль дорослого учня як суб‘єкта навчання при такому підході обумовлена тим, 

що уся система навчання мови орієнтується на його особистість і будується на 

принципі поваги до неї, з урахуванням великого і різноманітного досвіду 

дорослої людини, її цілей, потреб та інтересів.  

Принципи навчання базуються на індивідуально-психологічних 

особливостях дорослого учня і передбачають: пріоритет самостійного 

навчання, сумісну діяльність викладача та учнів з планування, реалізації, 

оцінювання та корекції процесу навчання, індивідуалізацію навчання, його 

контекстність та ін.. Психологічний клімат, який є ключовим для здійснення 

успішного навчального процесу, характеризується свободою висловлення 

власної думки, повагою до неї, відсутністю нав‘язування позицій, 

рівноправними партнерськими стосунками між учнем та викладачем. 

Проведене дослідження дозволяє зробити висновки про те, що успішна 

реалізація процесу навчання іноземних мов для дорослих людей значною мірою 

залежить від вибору підходів до навчання, які повинні враховувати її 

індивідуально-психологічні особливості, цілі та потреби. 
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НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ, ЩО СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В  

МЕНЕДЖМЕНТІ ТА ЕКОНОМІЦІ, ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ 

АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 

Навчання студентів професійно спрямованого усного спілкування – 

складний процес, тому що говоріння багатогранно і неоднозначне у своєму 

проявленні. Згідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти 

переговори відносяться до інтеракції, тобто такого виду усномовленнєвої 

діяльності, коли для мовця виникає необхідність у зворотному зв‘язку із 

слухачами або учасниками спілкування [1]. Переговори, що стосуються 

обговорення умов отримання товарів і послуг звуться трансакціями. Ефективне 

спілкування під час переговорів означає здатність їх учасників увести суть своєї 

позиції до протилежної сторони; переконатися, що така позиція їй зрозуміла; та 

самим зрозуміти  позицію протилежної сторони. Все це досягається завдяки 

обміну думками та пропозиціями і проявляється у почерговій зміни говоріння 

та слухання. 

Вміння доловлюватися набувають особливої важливості для студентів, 

яки спеціалізуються у менеджменті та економіці.  Переговорний процес 

потребує від співрозмовників знань відповідної лексики, граматики, 

професійних знань про предмет, що обговорюється, соціокультурних знань про 

особливості спілкування с представниками відповідних культур. Відбір 

лексичного матеріалу залежить від теми спілкування. С точки зору 

граматичного матеріалу, найбільш характерним є використання умовних речень, 

майбутнього часу та модальних дієслів  [4;5].  

Під час навчання студентів вмінь домовлятися необхідно, щоб вони 

засвоїли структуру переговорів, що буде служити орієнтиром при підготовці до 

усного висловлювання. Більшість з них включає таки етапи:  1.Вітання та 

знайомство учасників переговорів; 2.Постановка мети переговорів; 3.Опис 

вимог покупців до товарів; 4.Обговорення умов продажу, постачання товарів, 

платежу, знижок; 5.Підведення підсумків переговорів. 

Виходячи з цих етапів можна виділити функціональні вміння, яким 

необхідно навчити студентів для успішної участі в обговоренні питань, а 

саме:вміння  розпочати ділову зустріч; підтримувати бесіду; дотримуватися 

теми бесіди; змінювати тему бесіди; переривати співрозмовника; притягувати 

до себе увагу; висловлювати впевненість, сумнів; висловлювати згоду, незгоду; 

заперечувати; уміння попросити пояснення; вносити пропозиції і відмовлятися 

від пропозицій; перевіряти розуміння сказаного; підводити підсумки дискусії; 

завершити засідання тощо.  

У процесі розв‘язання проблеми кожен із з учасників переговорів 

використовує характерні до ситуації мовленнєві формули. Вони умовно 

об‘єднуються у функціональні групи, що відповідають певній меті 

висловлювання (наприклад, згода/незгода), і які ми називаємо мікрофункціями. 
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Кожній мікрофункції відповідає кілька мовленнєвих формул. Вони є або 

готовими фразами (заперечення – We can't accept your offer. або I am afraid that’s 

not possible.), або словосполученнями, що вимагають подальшого продовження 

відповідно до комунікативних намірів учасників спілкування (міркування – І 

thіnk we should..., How about...?). Так, для переговорів нами було виділено 20 

мікрофункцій  та  76 мовленнєвих формул [2]. 

Студентів також необхідно переконати, що урахування соціокультурного 

аспекту переговорів сприяє їх успішності. Соціокультурні знання можна 

умовно розділити на таки групи:   

 соціокомунікація, тобто сукупність прийомів і засобів усної 

передачі інформації представниками певної культури, а саме знання ІМ і 

невербальних засобів комунікації, таких як мова рухів тіла (рукостискання, 

жести, міміка, мова очей, дистанція спілкування і правила ввічливості), ритуали 

відвідувань, візитів, ділових зустрічей (час приходу, правила ведення 

переговорів, подарунки, частування, ведення бесіди, компліменти), ритуали, 

пов'язані з прийняттям їжі і напоїв, правила ввічливості;  

 національна ментальність. Під ментальністю розуміється спосіб 

мислення представників культури, що визначає їх поведінку й очікування 

адекватної поведінки з боку інших [3:14]. 

 національні надбання, куди входять знання про науку, мистецтво, 

історію, релігії англомовних країн. 

       У закінчення необхідно визначити, що підготовка студентів до участі 

у переговорах в навчальній аудиторії потребує значних зусиль з боку викладача 

та багато навчального часу. Але ці зусилля винагороджуються, коли студенти 

відчувають, що вони здатні спілкуватися на складні теми, що стосуються їхній 

майбутньої професійної діяльності. 
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ОН-ЛАЙН НАВЧАННЯ 

Перш ніж розглянути, як он-лайн навчання може бути використане у 

процесі навчання іноземних мов, спочатку потрібно визначити: 

 Що таке он-лайн навчання 

 Що необхідно враховувати при плануванні навчання в режимі он-

лайн  

Он-лайн навчання належить до навчання та інших допоміжних засобів, 

які доступні через комп'ютер. В он-лайн занятті матеріал комп'ютера 

відображається у відповідь на запит студента. Комп'ютер запросить студента 

для отримання додаткової інформації і подає відповідні матеріали на основі 

відповіді студента. Матеріал може бути простим, як заняття з курсу навчання та 

тестів, що перетворюються в комп'ютерні програми, або ж складним, як 

програма, яка відстежує вхід користувача і пропонує відповідні навчальні 

матеріали. Матеріал може бути представлений у вигляді тексту, графіки, 

анімаційної графіки (тобто, графіки, яка рухається), аудіо, відео, або будь-якої 

комбінації з них. Більш складне он-лайн навчання буде включати в себе більшу 

кількість навмисної взаємодії, ніж просто гіперпосилання.  

Комп'ютери пропонують так багато гнучкості та різноманітності, що 

робить он-лайн навчання універсальним і гнучким також. Приклади більш 

складних форм навчання в режимі он-лайн: курси, лекції, відеоконференції в 

мережі Інтернет; веб-сторінки з додатковими матеріалами, такими, як відео 

попередніх занять; обговорення за межами аудиторії по електронній пошті, а 

також он-лайн тести, результати яких автоматично записуються. 

Часто термін дистанційного навчання використовується для посилання на 

он-лайн навчання. Насправді, он-лайн навчання є лише однією з форм 

дистанційного навчання. Дистанційне навчання є будь-який тип навчальної 

ситуації, в якій викладач і студенти розділені в часі або місцем.  

Навчання в режимі он-лайн часто заміняється термінами електронне 

навчання, навчанням яке базується на web-технологіях або комп'ютерним 

навчанням. Насправді, кожен з них є формою навчання в режимі он-лайн, і 

кожне з них має певне значення, але деякі терміни є синонімами. 

 Он-лайн навчання в самому широкому сенсі відноситься до всіх 

видів навчання, що відбуваються за допомогою комп'ютера. 

 Електронне навчання або e-learning часто використовується для 

позначення навчання в режимі он-лайн, але електронне навчання відбувається 

тільки при умові, якщо комп'ютер підключений або до Інтернету або до 

системи поширення інформації всередині компанії або навчального закладу (на 

принципах Інтернету). Електронне навчання дозволяє пройти курс 

дистанційного навчання, надаючи при цьому можливість діалогу з викладачем 

із іншими слухачами. Головна перевага для студентів полягає в тому, що вони 
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самі можуть вибрати відповідний курс і пройти його, не виходячи із будинку. 

При цьому в кращих системах зберігається якість навчання, властиве 

традиційним формам. Оскільки навчальні матеріали доступні через Інтернет, 

вони можуть бути пов'язані з ресурсами поза навчальною програмою, такі як 

посилання, електронна пошта й обговорення. Так як навчальні програми на 

компакт-дисках і DVD не вимагають, щоб комп'ютер підключався до Інтернету 

технічно, вони не є формами електронного навчання, хоча і є формами 

навчання в режимі он-лайн. 

 Навчання на основі web технологій або web-based training є 

синонімом для електронного навчання. 

 Комп'ютерне навчання або computer-based training (також computer-

based instruction) є старий термін (використовувався до широкого 

розповсюдження Інтернету) і посилається на курси представлені на комп'ютері. 

Звичайно, таке навчання не містять посилання на навчальні ресурси за межами 

курсу. Часто студенти використовують комп'ютерний навчальний курс на 

комп'ютері, не підключеному до мережі. 

 Навчання на основі технологій або technology-based instruction має 

більш широке значення. До нього відноситься навчання за допомогою будь-

яких засобів, крім аудиторії. Цей тип навчання включає використання не тільки 

комп'ютерів, але й телебачення, аудіокасет, відеокасет, і друковані видання 

тощо. 

Чи є он-лайн навчання більш ефективним, ніж заняття в аудиторії? Це 

залежить від того, як визначається термін «ефективний». 

При визначенні ефективного, як швидкого он-лайн навчання є більш 

ефективним. Он-лайн курси, які викладаються виключно асинхронно (тобто, 

інструктор і учень не в мережі в один і той же час) можуть зменшити час 

навчання приблизно на третину. Однією з причин цього є те, що студенти 

можуть поверхового продивлятися матеріал, який вони вже знають, тоді як в 

аудиторії, вони повинні висидіти до кінця заняття, щоб пройти цей же матеріал.  

При визначенні ефективного, що студенти вивчають матеріал краще, ніж 

у аудиторії, не існує остаточної відповіді. З одного боку теоретично он-лайн 

навчання є більш ефективним, тому що воно зачіпає багато направлень. Чим 

більше направлень бере участь у процесі навчання, тим вища здатність 

запам‘ятати матеріал. З іншого боку читання он-лайн є менш ефективним, ніж 

читання друкованих матеріалів: швидкість читання на 25 відсотків повільніше 

ніж читання он-лайн, але студенти  також мають тенденцію до поверхового 

ознайомлення з он-лайн матеріалом замість того, щоб уважно його прочитати. 

Це може свідчити, що он-лайн навчання є менш ефективним, ніж 

аудиторія або книги, але це не є випадок. Якщо порівняти аудиторне і он-лайн 

навчання з того ж матеріалу, можна припустити, що он-лайн навчання є 

настільки ж ефективним, як аудиторне навчання ні більше, ні менше. 
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МЕТОДИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ – СКЛАДОВА 

ЧАСТИНА СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Модернізація системи освіти пов‘язується, насамперед, із введенням в 

освітнє середовище інноваційних технологій, в основу яких покладені цілісні 

моделі навчально-виховного процесу, засновані на діалектичній єдності 

методології та засобів їх здійснення. Інноваційна освіта – це нова педагогіка, в 

якій «школа пам'яті» поступається місцем «школі мислення» [1: 30]. 

Проблемам застосування в навчальному процесі інноваційних інтерактивних 

методик викладання присвячені роботи О. Пометун, Л.Пироженко, Г.Сиротенко 

та ін.  

Що ж саме розуміють під поняттям ―інтерактивні технології‖. Інтеракція 

у розумінні педагогічних методик (від англ. interact – взаємодіяти) передбачає 

навчання у співпраці, коли і слухачі, і викладач є суб‘єктами навчання.  Варто 

зазначити, що термін  ―інтерактивна педагогіка‖ відносно новий: до наукового 

обігу його ввів німецький дослідник Ганс Фріц у 1975р. У дослідженнях 

вченого вказано мету інтерактивного процесу – це зміна і поліпшення моделей 

поведінки його учасників. Аналізуючи власні реакції та реакції партнера, 

учасник змінює свою модель поведінки і свідомо засвоює її. Це дозволяє 

говорити про інтерактивні методи як процес інтерактивного виховання.  

У багатьох працях останніх років, де розглядається інтерактивна модель 

навчання, визначені його основні ознаки:  навчання будується на взаємодії 

студента з навчальним середовищем, що слугує простором для засвоюваного 

досвіду. Таке навчання змінює взаємодію викладача і студентів: активність 

педагога поступається місцем активності студентів, а завдання викладача 

полягає у створенні умов для їх ініціативи. Викладач виконує роль 

консультанта, організатора, стає одним із джерел інформації. Інтеракція 

виключає домінування будь-якого учасника навчання, будь-якої точки зору над 

іншими. У процесі діалогового навчання студенти вчаться критично мислити, 

вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної 

інформації, приймати продумані рішення, брати участь у дискусії, спілкуватись 

з іншими людьми. На відміну від активних методів навчання, які будуються на 

односторонній комунікації (її організовує і постійно стимулює викладач), 

інтерактивні методи принципово змінюють схему комунікації в навчальному 

процесі [3: 115].  

В системі інтерактивного навчання виділяють такі основні принципи:: 

  1) позитивна взаємозалежність – група досягає успіху за умови гарного 

виконання завдань кожним студентом; 

 2)  індивідуальна відповідальність – працюючи в групі, кожен  студент 

виконує своє завдання, відмінне від інших; 
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 3) однакова участь – кожному студенту надається однаковий за обсягом 

час для ведення бесіди або завершення завдання; 

  4) одночасна взаємодія – коли всі студенти залучені до роботи [3: 126]. 

     В процесі спілкування студенти навчаються: вирішувати складні задачі 

на основі аналізу обставин і відповідної інформації; висловлювати 

альтернативні думки; приймати виважені рішення; спілкуватися з різними 

людьми; приймати участь у дискусіях. 

У науково-методологічній літературі відсутня будь-яка визначена 

класифікація інтерактивних підходів. Отже, ми беремо за основу умовну 

робочу класифікацію за формами навчання, у яких реалізуються інтерактивні 

технології.  Згідно із запропонованою класифікацією відповідно до мети та 

організації навчальної діяльності, виділяємо наступні чотири групи: 

інтерактивні технології кооперативного навчання (робота в парах; ротаційні 

(змінювані) трійки; «карусель»; робота в малих групах); технології 

колективного групового навчання («мікрофон»;  «кожен учить кожного»; 

«броунівський рух»; «ажурна пилка»); аналіз ситуації (case-method; 

brainstorming); технології ситуативного моделювання або ігрові технології 

(розігрування ситуації за ролями «рольова гра»; драматизація; дискусія; метод 

«press»).  

Надзвичайно ефективним, особливо під час організації самостійної 

роботи студентів, є кейс-метод (метод випадків і ситуацій). Це інтерактивний 

метод навчання, що дає змогу наблизити процес навчання до реальної 

практичної діяльності спеціалістів. Він сприяє розвитку винахідливості, вмінню 

вирішувати проблеми, розвиває здібності проводити аналіз проблем, 

спілкуватися іноземною мовою. Кейс – це опис реальної життєвої ситуації, 

який використовують як педагогічний інструмент, щоб спровокувати дискусію 

в навчальній аудиторії. Перевагою кейсів є можливість оптимально поєднувати 

теорію і практику, що є надзвичайно важливим в процесі підготовки 

майбутнього фахівця. Крім того, кейс допомагає студентам глибше зрозуміти 

тему, розвивати уяву, отримати додаткову інформацію, застосувати і розвинути  

аналітичне і стратегічне мислення, вміти вирішувати проблеми та робити 

раціональні висновки, розвинути комунікаційні навички. Використання цієї 

технології дозволяє організувати самостійну роботу студентів, роблячи її 

осмисленою, цікавою та ефективною. Студенти попередньо ознайомлюються і 

вивчають кейс, залучаючи до нього матеріали лекційних курсів та інші джерела 

інформації. Аудиторним елементом кейс-методу є докладне обговорення 

змісту, при цьому роль викладача зводиться до спостереження і управління 

дискусією студентів. Під час розв‘язання кейса студент не лише використовує 

набуті знання, але й виявляє свої особисті якості, зокрема вміння працювати в 

групі, а також демонструє рівень володіння іноземною мовою. 

Часто на заняттях з  іноземної мови використовують роботу в парах, коли 

студенти вчаться задавати один одному питання та відповідати на них. Дуже 

важливо для викладача створити процес реального ситуативного спілкування; 

створити таку ситуацію, коли б студентам дійсно хотілося щось сказати, 

поділитися своїм життєвим досвідом чи поглядом.  
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«Карусель» – варіант кооперативного навчання. Цей метод ефективний 

для одночасного залучення всіх учасників до активної роботи з різними 

партнерами, для спілкування та обговорення дискусійних питань.  

 Технологія «акваріум» полягає у тому, що декілька студентів розігрують 

ситуацію в колі, а решта спостерігають і аналізують. Це – форма діалогу, коли 

пропонується обговорити певну проблему.  

 Така технологія як «мікрофон» є різновидом загально-групового 

обговорення і надає можливість кожному сказати щось швидко, по черзі, 

відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку чи позицію. 

Особливо цікавим є розігрування ситуації за ролями («рольова гра», 

«драматизація»). Ця технологія імітує реальність призначенням ролей 

учасникам і наданням їм можливості діяти «наче насправді».  

 Метод «press» може використовуватися на різних рівнях мовленнєвої 

компетенції для засвоєння лексичних кліше. Дискусія потребує вже досить 

високого рівня володіння іноземною мовою.  

Вищезгадані форми ефективні в тому випадку, якщо на заняттях 

обговорюються проблеми в цілому, про які студенти мають уявлення. Крім 

того, теми для обговорення не повинні бути закритими чи надто вузькими. 

Важливо, щоб рівень теми для обговорення давав можливість переходу від 

індивідуального питання до взаємозв‘язку суспільства і культури [2: 26]. 

 Серед визначених переваг інтерактивного навчання слід виділити 

наступні: встановлення дружньої атмосфери і взаємозв‘язків між учасниками    

спілкування; студенти мають можливість бути більш незалежними і 

впевненими в собі; викладач заохочує студентів до співпраці, підбадьорює їх, 

вони не бояться робити помилки; студенти отримують можливість подолати 

страх перед мовним бар‘єром;  кожен студент залучений до роботи, має певне 

завдання;  слабкі студенти можуть отримати допомогу від більш сильних. 

Отже, вивчення і застосування на практиці інноваційних методологічних 

підходів надають можливість викладачам іноземної мови впровадити та 

удосконалити нові методи роботи, підвищити ефективність навчального 

процесу і рівень знань учнів. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПІЛОТНОГО 

ПРОЕКТУ «ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

БАКАЛАВРІВ ЗА НАПРЯМОМ «МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-

ВИМІРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ»» 

Стрімкий розвиток інформаційних технологій на сучасному етапі 

становлення суспільства сприяє активному використанню веб-ресурсів у 

навчальному процесі вітчизняної вищої школи. Активно впроваджуються такі 

інноваційні форми роботи як телеконференції, вебінари, відеолекції тощо.  Все 

більшої популярності набуває дистанційна освіта – зручний та доступний 

спосіб інтерактивної взаємодії учасників навчального процесу з метою передачі 

та засвоєння знань, навичок і способів пізнавальної діяльності. 

Дистанційна освіта в Україні забезпечується значною кількістю ВНЗ, 

науково-дослідних інститутів, науково-методичних центрів та лабораторій. 

Втім, в нашій країні відсутня нормативно-правова база, яка б регламентувала 

діяльність навчальних закладів у напрямку впровадження  дистанційної освіти 

як рівноцінної форми навчання з очною, заочною та  екстернатом. Тому 

технології дистанційного навчання часто використовуються у заочній формі 

або називаються «дистанційно-заочною».  

Пілотний проект «Дистанційне навчання для підготовки бакалаврів за 

напрямом 6.051001 «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» 

(наказ ректора НТУУ «КПІ» № 1-114 від 01.08.2005р.), створений на базі 

Українського інституту інформаційних технологій в освіті НТУУ «КПІ», 

націлений на забезпечення студентів даної спеціальності дистанційними 

курсами з усіх предметів, передбачених навчальним планом. На даний момент 

створено та активно використовуються в навчальному процесі 48 дистанційних 

курсів, які виконували понад 10 кафедр під керівництвом проф.В.Д.Ціделка. 

Дистанційний курс «Англійська мова професійного спрямування», 

розроблений в рамках пілотного проекту викладачами кафедри англійської 

мови технічного спрямування №2 факультету лінгвістики НТУУ «КПІ», 

передбачає 72 години самостійної роботи та націлений на досягнення 

студентами рівня володіння мовою В2. Програма даного курсу розрахована для 

вивчення студентами широкого кола технічних спеціальностей у галузі 

вимірювальних систем не лише в Україні, а і за кордоном. 

Курс націлений на вивчення англійської мови професійного спрямування 

та формування навичок з наступних видів мовленнєвої діяльності: читання, 

письма, аудіювання, говоріння; вироблення у студентів вмінь розуміти 

професійно спрямовані автентичні тексти, писати зрозумілі деталізовані тексти, 

виконувати технічний переклад тощо. Звичайно, віртуальний курс не може 

повністю замінити аудиторне заняття, оскільки невід‘ємною складовою 

вивчення мови є практика спілкування. Але можливості e-learning дозволяють  

студентам обговорювати певні проблеми/ситуації в форумі та чаті у режимах 
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студент-студент та викладач-студент, наближуючи дистанційне вивчення мови 

до аудиторної.  

 По закінченню вивчення дистанційного курсу «Англійська мова 

професійного спрямування», студенти мають володіти професійно-

орієнтованим лексико-граматичним мінімумом. Кожен модуль курсу містить 

лексичні і граматичні вправи різних типів, а також словник термінів галузі 

метрології та аудіословик. Лексичні вправи включають завдання на 

словотворення, визначення синоніму/антоніму слова, правильне вживання 

терміну. Граматичні вправи розроблено з метою повторення усіх часових форм 

дієслова активного та пасивного стану, інфінітиву, герундію, дієприслівника, 

умовних речень, ступенів порівняння прикметників тощо. 

З вересня 2009 року дистанційний курс використовується в навчальному 

процесі факультету авіаційних та космічних систем НТУУ «КПІ» у якості веб-

ресурсу для самостійної роботи студентів третіх курсів. Укладачами курсу було 

розроблено опитувальник для оцінки студентами його якості та подальшого 

вдосконалення інформаційного ресурсу.  

Аналіз опитування студентів показав високу оцінку курсу, його 

збалансованість, насиченість професійно орієнтованою лексикою, змістовними 

текстами; можливість повторити та доповнити свої знання з метрології. 

Студенти вказують на зручність користування дистанційним курсом, оскільки 

вони не обмежені у просторі і часі, а також мають можливість побачити та 

проаналізувати власні помилки. Втім, деякі опитувані відмітили, що хотіли б 

бачити більше ілюстрацій до текстів, збільшення кількості вправ, в тому числі і 

граматичних. Колектив розробників постійно працює над вдосконаленням 

інформаційного ресурсу, щоб максимально наблизити його до професійних та 

навчальних потреб студента. 

З метою досягнення цілей проекту щодо впровадження в навчальний 

процес веб-ресурсів всіх навчальних дисциплін для підготовки бакалаврів за 

спеціальністю  «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», на 

даний час розробляються наступні дистанційні курси: «Вступ до 

загальнотехнічної англійської мови» для студентів перших курсів та 

«Англійська мова загальнотехнічного спрямування» для студентів других 

курсів. 

 

Максак І.В., 

Київський національний лінгвістичний університет 

 

СПРИЙНЯТТЯ ТА РОЗУМІННЯ CОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 

ПІД ЧАС СЛУХАННЯ І ЧИТАННЯ 

Читання й аудіювання трактуються як перцептивна розумова мнемічна 

діяльність. Перцептивна тому, що здійснюється сприйняття (рецепція), 

перцепція; розумова, бо пов‘язана з основними мисленнєвими операціями: 

аналізом і синтезом, індукцією та дедукцію, порівнянням і розрізненням, 

абстрагуванням і конкретизацією, встановленням причинно-наслідкових 

відношень, узагальненням; мнемічна, оскільки відбувається виділення ознак 
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мовних і мовленнєвих одиниць, реформування образу і впізнавання як 

результат зіставлення з еталоном, який зберігається в пам‘яті [2]. 

Аналогічно, психофізіологічну основу засвоєння соціокультурної 

інформації під час слухання та читання складають перцептивні, розумові та 

мнемічні дії. Ці дії розглядаються науковцями під різними кутами зору.  

Так, Л.Рудакова до психологічних механізмів засвоєння соціокультурної 

інформації відносить впізнавання, розуміння та запам‘ятовування. Спираючись 

на функціональний принцип у методиці навчання іноземних мов, а також на 

теорію виокремлення інформації та розпізнавання образу, всі дії, спрямовані на 

засвоєння соціокультурної інформації під час читання, які, як нам уявляється 

можна спроектувати й на інший вид рецептивної діяльності, дослідниця 

представляє у такій послідовності: 1) кодування соціокультурної інформації чи 

«створення її образу»; 2) формування орієнтованих навичок та вмінь 

впізнавання і розуміння соціокультурної інформації як створення цілісного 

рецептивного образу; 3) удосконалювання вмінь, спрямованих на розуміння 

експліцитної й осмислення імпліцитної соціокультурної інформації в тексті; 4) 

запам‘ятовування виокремленої інформації, введення її в довготривалу пам‘ять 

[4]. Слідом за Л.Рудаковою, можна стверджувати, що така послідовність дій у 

процесі засвоєння соціокультурної інформації в усних чи письмових текстах 

співпадає з трьохфазовою структурою людської діяльності, що включає 

орієнтовно-підготовчу, виконавчу і контролюючу фази. Ці фази корелюють з 

трифазовою структурою рецептивних видів мовленнєвої діяльності (читання, за 

І.Л.Бім, та аудіювання, за І.О.Зимньою). За часом і місцем процес засвоєння 

соціокультурної інформації у текстах, сприйнятих на слух чи графічно, може 

відбуватися на дотекстовому, текстовому та післятекстовому етапах. 

Думка С.І.Шукліної щодо психологічних механізмів рецептивних видів 

мовленнєвої діяльності також має право на існування. Вона стверджує, що під 

час і слухання, і читання відбуваються процеси сприйняття, переробки й 

осмислення інформації взагалі, та соціокультурної, зокрема. Різниця криється, 

як відомо, тільки в каналах сприйняття: слуховий – в аудіюванні, зоровий – у 

читанні [4]. Вслід за С.І. Шукліною нам варто ще раз наголосити, що 

аудіювання, як і читання складається з трьох частин: спонукально-

мотиваційної, аналітико-синтетичної і виконавчої, згідно із І.О.Зимньою [1]. 

Мотиваційно-цільовий аспект визначається потребами слухача/читача, які 

забезпечують спілкування. Саме тому треба чітко сформулювати установку 

перед сприйняттям тексту, оскільки вона допоможе у формуванні потрібних 

соціокультурних знань, навичок і вмінь в аудіюванні і читанні. Аналітико-

синтетична частина, що відповідає за перцепцію тексту, включає такі етапи: 

смислове прогнозування, вербальне порівняння, встановлення смислових 

зв‘язків, формулювання смислу. Осмислення інформації лежить в основі 

виконавчого аспекту аудитивної та читацької діяльності. На рівень розуміння 

соціокультурної інформації в аудіюванні/читанні впливає багато факторів: 

знання предмета, загальний рівень знань, вік реципієнта. Серед названих 

факторів особливої уваги потребує поняття апперцепції – залежність розуміння 

соціокультурної інформації від набутого досвіду, інтересів, знань учня, у 



132 

 

нашому дослідженні, соціокультурних фонових знань. Рівень розуміння 

соціокультурної інформації, сприйнятої за допомогою зорового чи слухового 

каналу, визначається, починаючи від рівня слова реалії до розуміння 

соціокультурного підтексту. Глибина та повнота розуміння тексту залежить від 

мовної та значним чином культурної бази. Інколи учень переносить свої знання 

про предмети у його культурі на предмети, що описуються у прочитаному чи 

прослуханому текстові. Такий перенос зумовлює лінгвокраїнознавчу 

інтерференцію, за якої відбувається неправильне або поверхневе розуміння 

тексту. 

Важливе місце у рецепції повідомлення займає внутрішнє мовлення та 

його темп. У процесі читання сам читач програмує темп внутрішнього 

мовлення. Він визначається, з одного боку, досвідом, читацькою компетенцією, 

а з іншого – складністю та трудністю тексту, а також установкою, з якою 

читається текст. У свою чергу аудитор сприймає не графічні, а звукові 

сигнали/образи, які надходять через слуховий аналізатор. Відомо, що 

характерними рисами сприйняття інформації на слух є його короткочасність, 

однократність та одномоментність/незворотність. На відміну від читача 

аудитор не може повернутися назад та прослухати повторно вже сприйняту 

інформацію, зробити паузу в період сприйняття повідомлення, яке надходить 

реципієнту безперервним потоком. Темп внутрішнього мовлення в процесі 

аудіювання задається швидкістю подачі повідомлення, оскільки сприйняття 

мовлення на слух повинно співпадати з його продукуванням у внутрішньому 

мовленні. В іншому випадку, якщо темп внутрішнього мовлення слухача 

повільніше темпу мовлення того, хто говорить, відбуваються пропуски 

прийому звукових сигналів і повідомлення сприймається неповністю, що не 

може не позначитися на розумінні матеріалу, що сприймається. Форма перебігу 

процесів слухання та читання – внутрішня. Основою цього внутрішнього 

механізму є такі психічні процеси, як зорове/слухове сприйняття, увага, 

розпізнавання та зіставлення мовних засобів, їх ідентифікація, осмислення, 

антиципація, групування, узагальнення, утримання в пам‘яті, умовивід, тобто 

відтворення чужої думки та відповідна реакція на неї. 

Умовивід є продуктом читання й аудіювання. Результатом і метою їх є 

розуміння або нерозуміння сприйнятого смислового змісту і власна мовленнєва 

та немовленнєва поведінка. Нерозуміння змісту тексту, сприйнятого на слух 

або графічно, не означає відсутність процесу осмислення, а лише його 

негативний результат. Тому, формуючи соціокультурну компетенцію у 

рецептивних видах мовленнєвої діяльності, слід зосередитись на виключенні 

негативного результату і розумінні учнями соціокультурної інформації усних та 

письмових текстів. Описуючи процеси сприйняття, розуміння, інтерпретації та 

трансляції соціокультурної інформації неможливо не запозичити у Ю.І.Пассова 

умови , які покладені в основу діалогу культур. Ці умови можна визначити за 

допомогою трьох понять, як «знати», «відчувати», «бути готовим» [3]. 

Модифікувавши їх з метою нашого дослідження, можна припустити, що 

«знати» співвідноситься із сприйняттям соціокультурної інформації, 

«відчувати» є релевантним розумінню інформації соціокультурного змісту, а 
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«бути готовим», тим часом, корелюється із процесами інтерпретації та 

трансляції інформації соціокультурного характеру. Знати соціокультурну 

інформацію або її сприймати ще не означає її розуміти, тобто відчувати, а 

розуміння інформації із соціокультурною складовою, в свою чергу, ще не 

досить для залучення у процес міжкультурного спілкування, необхідно 

включити соціокультурну інформацію у систему своїх знань і діяти згідно з 

ними. Отже, всі ці процеси взаємно пов‘язані і доповнюють один одного, 

виключення хоча б одного з них не призведе до формування в учнів 

соціокультурної компетенції, як необхідної складової іншомовної 

комунікативної компетенції. 

Підсумовуючи сказане вище, можна дійти висновку, що від таких 

чинників, як сприйняття, розуміння, інтерпретація та трансляція 

соціокультурної інформації залежить формування соціокультурної компетенції 

у рецептивних видах мовленнєвої діяльності. У свою чергу, всі зазначені вище 

чинники можуть бути віднесені до психологічних передумов формування цієї 

компетенції. 
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СУЧАСНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩІЙ 

ШКОЛІ 
Потреби нашої держави у висококваліфікованих спеціалістах, здатних до 

встановлення ділових контактів та ділового співробітництва з іноземними 

партнерами, спеціалістах, що володіють іноземною мовою на фаховому рівні, 

знаходять відображення в робочих навчальних програмах ВНЗ країни. 

Іноземна мова сьогодні є не просто частиною культури певної нації, але 

це і запорука успіху, майбутньої вдалої кар‘єри студентів. Досягнення високого 

рівня володіння іноземною мовою не можливе без фундаментальної мовної 
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підготовки в вищій школі. В більшості ВНЗ країни студенти опановують 

принаймні дві іноземні мови. 

Сьогодні відбувається реформування навчального процесу в вузах 

України відповідно із загальноєвропейськими вимогами до якості освіти: 

інформатизація освітнього простору, інтеграційні процеси в сучасній 

вітчизняній освіті, налагодження українськими ВНЗ співпраці з європейським 

навчальними закладами в сфері навчальної та наукової діяльності, студентські 

міжнародні обміни, можливість здобуття другої вищої освіти та навчання за 

магістерськими програмами за кордоном. 

В умовах реформування вищої школи мають змінюватися також і освітні 

технології викладання іноземних мов. Сама мовна освіта теж поступово 

модернізується через впровадження модульно-рейтингової системи навчання 

іноземних мов, міждисциплінарна інтеграція, демократизація та економізація 

освіти викликає до життя інновацій складові викладання іноземних мов. 

Метою навчання іноземної мови в вищій школі на сучасному етапі є 

оволодіння студентами комунікативними компетенціями, що дозволять 

реалізувати їхні знання, уміння, навички для розв‘язання конкретних 

комунікативних завдань в реальних життєвих ситуаціях. 

Отже, на мою думку, в сучасному ВНЗ не має бути місця для таких 

процесів, як зазубрювання, бездумне завчання текстів на іноземній мові, що не 

мають практичної цінності для майбутньої життєдіяльності студентів. Студенти 

мають бути підготовлені на основі якісного сучасного аутентичного 

навчального матеріалу до свідомого використання іноземної мови в 

подальшому житті та роботі. Адже гарне знання іноземних мов є зараз і 

продовжуватиме залишатися надалі однією з провідних вимог роботодавців. 

В цьому плані саме на ВНЗ покладається відповідальність у якісному 

забезпеченні студентів комплексом мовних знань, вмінь, навичок, це вимагає 

передусім від навчального закладу систематично створювати умови для 

підвищення кваліфікації своїх педагогічних працівників, забезпечити заклад 

належною матеріально-технічною базою. 

Сучасні технології в освіті – це професійно-орієнтоване навчання 

іноземної мови, проектна робота в навчанні, застосування інформаційних та 

телекомунікаційних технологій, робота з навчальними комп‘ютерними 

програмами з іноземних мов (система мультимедіа), дистанційні технології в 

навчанні іноземних мов, створення презентацій в програмі PowerPoint, 

використання інтернет-ресурсів, навчання іноземної мови в комп‘ютерному 

середовищі (форуми, блоги, електронна пошта), новітні тестові технології 

(створення банка діагностичних матеріалів з курсу навчального предмета 

«Іноземна мова» для проведення комп‘ютерного тестування з метою контролю 

ЗУН студентів). 

Для досягнення комунікативної компетенції – комунікативних вмінь, 

сформованих на основі мовних знань, навичок і вмінь – викладач іноземної 

мови використовує новітні методи навчання, що поєднують комунікативні та 

пізнавальні цілі. Інноваційні методи навчання іноземних мов, які базуються на 

гуманістичному підході, спрямовані на розвиток і самовдосконалення 
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особистості, на розкриття її резервних можливостей і творчого потенціалу, 

створюють передумови для ефективного поліпшення навчального процесу у 

вищих навчальних закладах. Основними принципами сучасних методів є: рух 

від цілого до окремого, орієнтація занять на учня (learner-centered lessons),  

цілеспрямованість та змістовність занять, їх спрямованість на досягнення 

соціальної взаємодії при наявності віри у викладача в успіх своїх учнів, 

інтеграція мови та засвоєння її за допомогою знань з інших галузей наук. 

Існують різні варіанти цього напряму в сучасній методиці, які мають різні 

назви – ―Whole Language Content Approach‖, ―Cognitive Approach‖, ―Content-

Based ESL Program‖, ―Cognitive Academic Language Approach‖, ―Co-operative 

Learning‖, ―Interactive training‖. 

Інтерактивний метод надає можливість вирішити комунікативно – 

пізнавальні задачі засобами іншомовного спілкування. Категорію „інтерактивне 

навчання‖ можна визначити як: а) взаємодію вчителя і учня в процесі 

спілкування; б) навчання з метою вирішення лінгвістичних і комунікативних 

завдань. Інтерактивна діяльність включає організацію і розвиток діалогічного 

мовлення, спрямованих на взаєморозуміння, взаємодію, вирішення проблем, 

 важливих для кожного із учасників навчального процесу. 

В системі інтерактивного навчання виділяють такі основні принципи 

методики співробітництва: 
1)   позитивна взаємозалежність – група досягає успіху за умови гарного 

виконання завдань кожним студентом; 

2)   індивідуальна відповідальність – працюючи в групі, кожен  студент виконує 

своє завдання, відмінне від інших; 

3)   однакова участь – кожному студенту надається однаковий за обсягом час 

для ведення бесіди або завершення завдання; 

4)   одночасна взаємодія – коли всі студенти залучені до роботи. 

В процесі спілкування студенти навчаються: 

   вирішувати складні задачі на основі аналізу обставин і відповідної 

інформації; 

   висловлювати альтернативні думки; 

   приймати виважені рішення; 

   спілкування з різними людьми; 

   приймати участь у дискусіях. 

Сучасна комунікативна методика пропонує широке впровадження в 

учбовий процес активних нестандартних методів і форм роботи для кращого 

свідомого засвоєння матеріалу. У практиці виявили досить високу 

ефективність  такі форми роботи: як індивідуальна, парна, групова і робота в 

команді. 

Слід зазначити, що всі вище згадані форми інтерактивного навчання 

ефективні в тому випадку, якщо поставлена проблема попередньо 

обговорювалась на заняттях і студенти мають певний досвід і думки, набуті 

раніше в процесі навчання. 
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Таким чином, новітні методи навчання іноземних мов сприяють 

одноразовому вирішенню проблем комунікативного, пізнавального та 

виховного характеру: розвивати уміння і навички спілкування, встановити 

емоційний контакт із студентами, навчити їх працювати в команді, зважати на 

думки і висловлювання інших.  

Рольова гра є активним методом навчання, засобом розвитку 

комунікативних здібностей студента. Рольова гра пов‘язана з інтересами 

студентів, є засобом емоційної зацікавленості, мотивації навчальної діяльності. 

Рольова гра виступає активним способом навчання практичного володіння 

іноземною мовою. Рольова гра допомагає подолати мовні бар‘єри студентів, 

значно підвищує обсяг їх мовленнєвої практики. Це навчання в дії. 

Існує велика кількість форм, типів рольової гри на уроках іноземної мови. Так, 

наприклад, можна використовувати рольову гру «На співбесіді», де студенти 

беруть на себе роль роботодавця та працівника. 

Нове бачення освіти має на меті створення мотиваційного середовища 

для учнів у процесі вивчення іноземних мов. Принцип функціонального 

підходу у процесі вивчення іноземних мов є основним. У цьому підході 

комунікативність, як основна функція мови, більш повно виконується, як в 

лінгвістичному, так і в концептуально-тематичному спрямуванні. Зростаюче 

значення культурних обмінів, інтеграція в Європу, доручення до світових 

цінностей, процес глобалізації збільшили можливості контактів з носіями мови. 

Отже, вивчення іноземної мови в вищій школі набуває практичного значення, а 

комунікативна функція мови відіграє головну роль в процесі вираження 

почуттів, суджень та засвоєнні інформації, знань, що подаються в будь-якій 

формі. 

При використанні мови домінує одна мета: отримати інформацію, 

запросити інформацію, спонукати до дії, виразити почуття і т.д. Така 

матеріалізація актів комунікації може набирати різноманітних форм вираження, 

від найпростіших до найскладніших. 

 

Маслова Т.Б. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

КЛАСИФІКАЦІЯ ФАХОВИХ МОВ 

За останні десятиріччя особливості мов для спеціальних цілей (англ. 

Language for Special Purposes), або фахових мов (нім. Fachsprache), стали 

однією з пріоритетних проблем мовознавства. Питання специфіки мов 

професійної комунікації досліджується, зокрема, в роботах німецьких 

науковців, присвячених визначенню, класифікації та загально-лінгвістичному 

опису фахових мов (Л. Хоффманн, В. фон Хан, Х.-Р. Флук, Л. Дрозд, ін.). 

Фахова мова розглядається як «функціональний стиль мови» [2, c.13], 

оскільки залежно від ситуації та наявних засобів вона виконує різні функції, що 

вимагають певного стилю, тобто використання особливих мовних засобів. 

Головне завдання фахової мови сформулював ще Вальтер фон Хан – «фахові 
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мови передусім забезпечують комунікацію у робочій професійно-орієнтованій 

(технічній, науковій) сфері діяльності людини» [3].  

Вживання терміну «фахова мова» у множині є правомірним через те, що 

за даними лінгвіста Е. Вюстера існує близько 300 різновидів фахових мов [1]. 

Ця цифра отримується в результаті горизонтального поділу фахових мов, тобто 

в залежності від того, в якій галузі знань вони використовуються. Відповідно, 

кількість фахових мов постійно змінюється, зростаючи із виникненням нового 

фаху чи нової спеціальності. Наприклад, з появою новітніх комунікаційних 

технологій зовсім нещодавно з‘явилася фахова мова Інтернету.  

Класифікація фахових мов за «горизонтальним» принципом, тобто на 

основі різноманіття галузей науки, в яких вони вживаються, і за їх особливим 

лексичним складом, є надзвичайно складним завданням.  

Між одними фаховими мовами існує тісний зв'язок, а інші зовсім не схожі 

одна на одну. Тому, наприклад, німецький лінгвіст Л. Хоффманн при 

горизонтальному поділі фахових мов розташовує їх у ряд за шкалою їх 

лексичної та синтаксичної спорідненості, починаючи від мови гуманітарних 

наук, продовжуючи мовами технічних наук і завершуючи мовами точних наук: 

художня проза – літературознавство – педагогіка – філософія – … – 

економіка, сільське господарство – агрономія – тваринництво, ветеринарна 

медицина – … – будівництво – … – машинобудування – … – електротехніка – 

…. – медицина – … – хімія – фізика – математика.  

Незаповнені місця на шкалі означають, що сюди можна добавити інші 

фахові мови, які мовознавець не брав до уваги у своїх дослідженнях. 

Горизонтальний поділ фахових мов з точки зору їх змістовного й мовного 

навантаження, запропонований Л. Хоффманном, звісно, має недоліки, оскільки 

зв‘язки між різними фаховими мовами сформульовано не досить чітко; можна 

лише зауважити, що більш схожими за лексичним складом є ті фахові мови, які 

стосуються близьких за фахом спеціальностей. 

В свою чергу вертикальний поділ фахових мов є набагато складнішим за 

змістом і структурою, тому що внутрішня диференціація мови відбувається за 

такими її аспектами як комунікативна ситуація, ступінь абстрактності та мовна 

реалізація. Існує декілька принципів вертикального поділу фахової мови. 

Поділ фахової мови за трьома категоріями запропонував Вальтер фон 

Хан, який зокрема говорить про теоретичну фахову мову (мова науковців, 

дослідників; переважно у писемній формі; з високим ступенем абстрактності), 

розмовну фахову мову (мова фахівців, які спілкуються один з одним; середній 

ступінь абстрактності) та робочу фахову мову (мова працівників виробництва, 

керівництва та збуту в певній галузі; писемна або усна форма; нижчий ступінь 

абстрактності).  

Такий підхід базується на різниці у «ситуаціях вживання мови, ступені її 

абстрактності, переважній формі використання (писемній чи усній), кола 

користувачів та різною віддаленістю від інших комунікативних актів». [3, 

c. 391] Теоретична фахова мова являє собою «найрегламентованішу форму 

фахової мови» з найвищим ступенем абстрактності і володіє відповідними 

формалізованими мовними засобами, що включають спеціальну термінологію, 
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номенклатуру, символи і формули. Розмовна фахова мова використовується у 

типових комунікативних ситуаціях, в які залучені фахівці, а тому вони 

характеризуються як професійно-орієнтовними, так і загальновживаними 

мовними засобами. Нарешті, робоча фахова мова використовується у сфері 

споживачів продукції певної галузі, вона визначається найменшим ступенем 

абстрактності і має найбільшу кількість загальних мовних засобів. 

Така диференціація, здається, є прийнятною з практичних міркувань, але 

викликає певні зауваження, адже у визначенні різновидів фахової мови 

беруться до уваги різні критерії. Для розуміння теоретичної фахової мови 

наголошується її абстрактність, у визначенні розмовної фахової мови акцент 

робиться на її усній формі, а ознакою робочої фахової мови є коло людей, які 

нею спілкуються. 

Іншу спробу вертикального поділу фахової мови зробив Л. Хоффманн, 

який скористався дуже схожими критеріями, а саме він зважав на такі мовні 

чинники: «ступінь абстрактності, зовнішня форма, сфера використання і 

користувачі» [4, c. 65]. На думку Хоффманна, фахову мову можна поділити на 

п‘ять рівнів, яким він щоправда не дає конкретних назв, а просто позначає 

літерами A, B, C, D і E, і на кожному з цих рівнів наводить відповідні критерії 

(див. Табл.1). 
 

 Ступінь 

абстрактності 

Зовнішня форма Сфера 

використання 

Користувачі 

A найвищий штучні символи 

на позначення 

елементів та їх 

взаємовідношень 

теоретичні 

загальні науки 
науковці  

науковці  

B дуже високий штучні символи 

на позначення 

елементів, 

природні мовні 

засоби на 

позначення їх 

взаємовідношень 

експериментальні 

науки 

науковці 

(інженери)  

науковці 

(інженери)  

науково-

технічний 

персонал 

C Високий природні мовні 

засоби з високою 

часткою 

спеціальної 

термінології і 

жорстко 

регламентований 

синтаксис 

прикладна наука 

та техніка 

науковці 

(інженери)  

науково-

інженерне 

керівництво 

матеріального 

виробництва 

D Низький природні мовні 

засоби з високою 

часткою 

спеціальної 

матеріальне 

виробництво 

керівництво 

матеріального 

виробництва 

 майстри  
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термінології і 

відносно вільний 

синтаксис 

спеціалісти 

(службовці) 

E дуже низький природні мовні 

засоби з деякою 

кількістю 

спеціальних 

термінів і 

вільний 

синтаксис 

споживання представники 

матеріального 

виробництва 

 

представники 

торгівлі  

споживачі  

споживачі 
 

Табл 1. Вертикальний поділ фахових мов за Л. Хоффманном 
 

Класифікація Л. Хоффманна має перевагу в тому, що всі рівні фахової 

мови вирізняються за однаковими ознаками, але практичне її застосування є 

незручним, про що пише і сам науковець: «Такий чіткий розподіл рівнів 

зустрічається дуже рідко у конкретному мовному акті чи тексті» [4, c. 67]. 

Як бачимо, загальний вертикальний поділ фахової мови є непростим, 

тому різновиди рівнів фахової мови, їх кількість та практичну реалізацію 

найкраще досліджувати на прикладі окремої фахової мови.  
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Мелешко I. В. 

 Національний технічний університет України «КПІ»  

                                                                                

     РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦIЙНОГО НАВЧАННЯ У   

                        ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ                           
Стрімкий розвиток, та поширення інноваційно-комунікаційних 

технологій істотно змінює уявлення про організацію процесу навчання у 

викладанні іноземних мов. Для реалізації зовнішньої політики України поряд з 

використанням традиційних методів навчання слід широко застосовувати нові 

форми навчання.   

На  сучасному  етапi  розвитку  дистанцiйного  навчання  вiдбувається  

розвиток   новиx  засобiв  i  теxнологiй  дистанцiйного  навчання; створення  

курсiв; започаткування  новиx  спiльниx  проектiв у  галузi викладання 
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інземних мов; поширення  доступу  до  можливостей  вищої  освiти  у  рiзниx  

країнаx  cвiту. 

Останнiми  роками  темпи  розвитку  дистанцiної  освiти    рiзко  зросли  

завдяки  використанню різноманітних сучасних підходів та інноваційних 

тенденцій. Вищі навчальні заклади грають велику роль в становленні 

інноваційних  процесів. Їх мета полягає в забезпеченні засвоєння, закріплення, 

застосування теорій, понять, правил; формуванні спеціальних умінь та навичок; 

розроблені змісту прогресивних освітніх програм; по-новому керувати 

навчальним процесом. Одним з важливіших завдань на сучасному етапі 

модернізації системи вищої освіти в галузі викладання іноземних мов є 

забезпечення якості підготовки спеціалістів на рівні міжнародних вимог. 

Бурхливі суспільні перетворення, які відбуваються стрімко не лише в 

суспільстві, але й в освітньому процесі, стосуються також професійної сфери. 

Зміна знань зумовлює необхідність постійного самовдосконалення, що сприяє 

особистісному розвитку студента.Викладач зобов‘язаний викликати у студентів 

внутрішню потребу в засвоєнні знань. Викладаючи навчальний матеріал, 

викладач повинен забезпечити лаконічність, узагальненість, уніфікованість, 

очищеність від зайвої інформації; важливо організувати  вивчення студентами 

матеріалу  з різних  джерел, а саме-як за допомогою безпосереднього, так і  

опосередкованого сприймання. Організовуючи навчальний процес, слід 

зважати на те, що, хоча студенти засвоюють навчальний матеріал під 

керівництвом викладача, цей процес є індивідуальним для кожного студента. 

Тому з метою досягнення  найвищої ефективності процесу викладання  

іноземних  мов  слід враховувати його закономірності, принципи, сучасні 

форми  і методи, особливості  внутрішніх  і  зовнішніх  умов. 

На сьогодні розвинені суспільства світу можна охарактеризувати як 

інноваційно-комунікаційні та інформаційні суспільства. Це означає, що 

інноваційно-комунікаційні технології та інформація починає відігравати усе 

більшу роль в різних сферах життя суспільства . Новітні сучасні технології та 

своєчасне отримання інформації стають необхідними чинниками не тільки 

процесу навчання, а й взагалі  розвитку та існування суспільства. Це робить 

навчання (освітню сферу) більш  ефективною і використовується для прийняття 

рішень щодо навчальних програм, визначення завдань, змісту практичних 

кроків, стратегії і тактики у викладанні іноземних мов. Інноваційні технології 

поступово приводять до зміни традиційного  навчання. 

Інноваційні методи навчання великою мірою залежать від рівня розвитку  

новітніх технологій.Основним змістом діяльності вишого навчального закладу  

повинно стати формування інноваційного освітньо-виховного середовища, що  

надасть змогу студентам досконаліше оволодіти сучасними знаннями. Для  

цього на основі ефективної системи навчання на державному рівні слід  

розробити план конкретних дій і заходів щодо впровадження інноваційних  

технологій в організацію навчального процесу, який би ще повніше  

використовував творчий потенціал студентів. Таке підвищення якості системи  

навчання стає можливим завдяки розробці нових ефективних методів подання  

матеріалу та залучення студентів до самостійної роботи. 
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На даному етапі ми можемо стверджувати, що комп‘ютерні мережі  

становлять новий етап у розвитку зовнішніх засобів інтелектуальної діяльності, 

пізнання та спілкування. Ці зміни торкаються пізнавальної, комунікативної та  

особистої сфери у процесі  вивчення  іноземних  мов. 

В  Українi  є  декiлька  десяткiв  освiтнix  установ, якi в певнiй  мiрi  реалiзують  

теxнологiї  дистанцiйного  навчання. Розвиток обчислювальної теxнiки, поява 

мультимедiа та  iнструментальниx  пакетiв  дає  змогу  створювати  навчальнi  

комп‘ютернi  програми, враxовувати  iндивiдуальнi  особливостi  студентiв, 

пiдвищуючи  мотивацiю  та  рiвень  засвоєння  матерiалу.    

 

Міхненко Г.Е. 

Національний технічний університет України «КПІ» 
 

ВАЖЛИВІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОНОМНОГО НАВЧАННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 Сучасному суспільству потрібні ініціативні і самостійні фахівці, здатні 

постійно удосконалювати свою професійну майстерність і духовний 

особистісний рівень. В процесі надбання досвіду професіонал стає суб'єктом 

власної діяльності, ставить і реалізує цілі в практиці роботи, потім виходить на 

рівень систематизації та самостійного аналізу власної діяльності, проектуючи її 

надалі на більш високому рівні, підвищуючи свою компетентність.  

 Компетентність самовдосконалення, саморозвитку та самоосвіти  

визначається  Радою Європи як одна з ключових компетентностей. За 

І.Зимньою під нею розуміють здатність учитися протягом життя як основу 

безперервного навчання в контексті як особистого професійного, так і 

соціального життя [1]. Дослідники визначають наступні рівні самоосвітньої 

компетентності: 

- низький рівень – майбутній спеціаліст зорієнтований на отримання знань 

з обраного фаху в рамках навчальних програм вузу; має 

несистематизовані знання з навчальних дисциплін; готовий до самоосвіти 

тільки в умовах дистанційного навчання; 

- середній рівень - майбутній спеціаліст проявляє інтерес до професійного 

самовдосконалення; оволодів загальнонауковими і спеціальними 

знаннями; готовий до самостійного оволодіння знаннями і навичками; 

- високий рівень - майбутній спеціаліст націлений на постійне 

самовдосконалення в обраній професії; володіє методологічними 

знаннями і самоосвітніми вміннями, передбаченими в ОПП, ОКХ і 

навчальних програмах; широко застосовує їх на практиці [2]. 

Під час самоосвіти студенти оволодівають не тільки  новими технічними 

знаннями і вміннями, також удосконалюється методика їх використання в 

обраній професії, що пов‘язано з іншими компетентностями, серед яких і 

комунікативна іншомовна компетентність, формування якої так необхідне у 

підготовці висококваліфікованого фахівця на сучасному етапі. 

Відомо, що навчальний час, відведений для аудиторної і самостійної 

роботи, часто сполучається з відсутністю у студентів сформованих умінь 
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самокерівництва самостійною діяльністю для оволодіння знаннями і 

навичками, необхідними для професійно орієнтованого іншомовного мовлення. 

За новими ж освітніми стандартами самостійна робота має становити від 1/3 до 

2/3 навчального часу, забезпечуючи таким чином умови для активної 

самостійної пізнавальної діяльності студентів. Саме тому виникає необхідність 

розробки проблеми автономного навчання і організації автономного оволодіння 

іноземною мовою. 

Існує декілька тенденцій моделювання процесу автономного навчання 

іноземної мови. 

Так, Н.Корякцева, Н.Ягельська, Дж.Дональд та інші методисти 

зосереджують свою увагу на мовленнєвій підготовці студента засобами 

самоорганізації та самооцінки результатів навчання (мовного портфеля, 

щоденників) з іноземної мови у позааудиторній самостійній роботі. Інші 

дослідники, такі як, Л.Трофімова, А.Венден, Р.Оксфорд, В.Херріс, пропонують 

цілеспрямоване формування стратегічної компетенції особистості у різних 

видах мовленнєвої діяльності. 

Дослідник Ю.Петровська [3] розробила інтегровану модель автономного 

навчання іноземної мови у вищих немовних навчальних закладах, в якій 

педагогічний процес формування комунікативної компетенції студента 

пов‘язаний з його стратегічною підготовкою. Дана модель реалізується у 

декілька етапів, кожний з яких обумовлюється: 

- вибором рівня складності програмного матеріалу,  

- визначенням індивідуального стилю роботи з навчальним 

матеріалом, 

- вибором власного напрямку оволодіння мовою,  

- самостійною організацією умов оволодіння іноземною мовою. 

Кожний етап реалізується відповідно до вимог кредитно-модульної 

системи організації навчання з урахуванням чотирьох основних показників 

самостійності особистості: здатності до планування, модулювання, 

програмування та оцінювання результатів.  

Встановлено, що автономна навчальна діяльність може бути присутньою 

на всіх етапах оволодіння навичками професійно-орієнтованого спілкування, 

але виявляє себе в різній мірі. Повної автономії студент може досягти лише на 

етапі практики, самостійно організовуючи спілкування на професійно-

орієнтовані теми. Тому тут особливо потрібно підкреслити роль викладача- 

консультанта, експерта, партнера по спілкуванню  та організатора діяльності, 

спрямованої на розвиток спроможності студента до автономного навчання і 

подальшого професійного вдосконалення протягом усього життя. 
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Мойсеєнко С.М. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМП’ЮТЕРНОГО ДИСКУРСУ 

В умовах інформатизації сучасного суспільства Інтернет набуває все 

більшої ваги як в освітній, так і в професійній сферах. Тому завданням усіх 

вузів є підготовка досвідченого фахівця, здатного самостійно знаходити, 

вилучати та ефективно використовувати інформацію з Інтернет-мережі як у 

навчальній, так і в професійній діяльності. Для викладачів комп‘ютерне 

середовище слугує підгрунтям для розробки електронних засобів навчання. 

Щоб розглянути комп‘ютерну комунікацію з погляду лінгвістики, необхідно 

встановити місце комп‘ютерного дискурсу в комунікативному середовищі, 

виявити провідні ознаки комп‘ютерної комунікації, головні типи 

комп‘ютерного спілкування. 

Комп‘ютерний дискурс виник одночасно з появою електронно-

обчислювальних машин у США 1946 року. Із розвитком обчислювальної 

техніки в Україні також почала складатися специфічна мова, якою спілкувалися 

комп‘ютерники-професіонали. Розповсюдження персональних комп‘ютерів і 

створення Інтернету залучило до цієї сфери широкі верстви населення, які 

сприйняли і збагатили комп‘ютерну лексику. Порівняно молодий вік 

спеціалістів, які зайняті у цій сфері професійної діяльності, а також 

популярність комп‘ютерів у молодіжному середовищі, схильному до вживання 

жаргонних висловів, визначають моду на них серед користувачів. 

Категорія спілкування перебуває в центрі уваги гуманітарних наук. При 

цьому спілкування – взаємодія, змістом якої є взаємне пізнання й обмін 

інформацією за допомогою різноманітних засобів комунікації з метою 

встановлення стосунків, сприятливих для процесу спільної діяльності. Мова як 

засіб спілкування має яскраво виражений соціальний характер, де суспільні 

функції активно впливають на її структуру і багато в чому визначають її 

розвиток. У цьому плані комунікативний статус і сутність мови 

комп‘ютерників складає теоретичний і практичний інтерес. 

Комп‘ютерна комунікація відкриває новий вимір у людському 

спілкуванні, даючи можливість зберігати і швидко передавати великі обсяги 

інформації, використовувати аудіо- і відеоканали спілкування, а також 

спілкуватися в режимі on-line, тобто в безпосередньому лінійному контакті з 

респондентом. Комп‘ютерне спілкування передбачає, поряд з безпосередньою, 

комунікацію у віртуальному середовищі, і в цьому полягає його найважливіша 

відмінна риса. 
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Таким чином, комп‘ютерним дискурсом ми вважаємо спілкування 

користувачів чи спеціалістів-комп‘ютерників безпосередньо чи в комп‘ютерних 

мережах. При цьому комп‘ютерне спілкування може бути як індивідуально-

орієнтованим (листування засобами електронної пошти), так і статусно-

орієнтованим (спілкування на різноманітних конференціях). Комп‘ютерний 

дискурс має багато точок дотику з масовою комунікацією, але не збігається з 

нею повністю, оскільки комп‘ютерна комунікація, на відміну від масово-

інформаційної, є взаємно спрямованою, і багато текстів мають персональний 

характер. 

Комп‘ютерна комунікація багатогранна. Вона характеризується з таких 

позицій: 

 масштабності: масове спілкування (спілкування з усім світом), 

міжособистісне (спілкування між користувачем і комп‘ютером) і 

групове (спілкування між користувачами);  

 часу (тривалість комунікативного процесу): стисле спілкування 
(одержання електронної пошти) і тривале у часі спілкування 

(участь у конференціях); 

 форми: усна комп’ютерна комунікація (безпосереднє спілкування 

чи при наявності голосового модему) і письмова (текстова і 

графічна, тобто передача малюнків, схем і т.д.,);  

 каналу передачі і сприйняття інформації: актуальна 

комп’ютерна комунікація (спілкування з реальними людьми) і 

віртуальна (спілкування з уявними співрозмовниками)[ Галічкіна 

О.Н.]. 

Під час аналізу ситуації й учасників комп‘ютерного спілкування можна 

виявити складну комбінацію дискурсів: передача особистих повідомлень від 

одного користувача іншому електронною поштою (побутове спілкування), 

офіційний обмін і запит інформації з електронної пошти (діловий дискурс), 

обговорення наукових питань у групах новин і конференціях (науковий 

дискурс), обговорення питань викладання й освіти в конференціях 

(педагогічний дискурс), реклама, що з‘являється на електронних дошках 

оголошень (рекламний дискурс), обговорення політичних питань (політичний 

дискурс). 

При цьому специфічний етикет комп‘ютерного спілкування часто 

формулюється у вигляді правил, знання яких допомагає уникнути багатьох 

неприємностей під час спілкування в інтернетному середовищі, наприклад: 

вимога не відхилятися від теми; використання смайликів для пом‘якшення 

категоричності тверджень; форматні обмеження, пов‘язані з довжиною листа; 

певні заборони на деякі види листів (chain-letters); створення листів 

неприємного змісту, що одержали в комп‘ютерному спілкуванні назву "флейм" 

(англ. flame - "спалах"); вимогу пройти попередню підготовку перед участю в 

комп‘ютерних конференціях. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПОХОД В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

Новый социальный заказ общества - обучать иностранному языку как 

средству межкультурной коммуникации и формировать личность, готовую к 

межнациональному общению. Практика общения с иностранцами показала, что 

знание иностранного языка не исключает непонимания, потому что нужны еще 

знания особенностей культуры и практические навыки в межкультурном 

общении. 

Для этого знание иностранного языка должно быть дополнено знанием 

особенностей культуры, наличием практическим навыков и умений в 

поведении. 

Социокультурное образование - обязательный компонент языковой 

подготовки в 21 веке. 

Иностранный язык - средство общения, инструмент познания мировой 

культуры, национальных культур и социальных субкультур народов стран 

изучаемого языка. 

Усвоение терминов профессиональной культуры способствует более 

глубокому овладению иностранным языком и ведет к обогащению 

социокультурного опыта будущего специалиста. 

Способность накопления знаний и их применение в собственном 

практическом опыте при общении с зарубежными партнерами является 

особенно актуальным при подготовке специалистов. 

Развитие внешнеэкономических связей, предъявляет высокие требования 

к владению иностранным языком и его использованию как инструмента, 

позволяющего познакомиться с иноязычной культурой на основе сравнения с 

собственной в определенной сфере деятельности. Последнее ориентирует на 

необходимость формирования межкультурной профессиональной компетенции 

специалиста в процессе изучения иностранного языка. 

Практика преподавания иностранного языка в неязыковом вузе 

показывает, что в учебном процессе сложились противоречия между огромным 

потоком информации и недостаточными знаниями иностранного языка, а также 

высокими требованиями, предъявляемыми к обучающимся по специальности и 

неумением выделить специфическое в профессиональном опыте зарубежных 

партнеров, что могло бы послужить повышению профессионального уровня 

наших специалистов. 
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Таким образом, будущих специалистов следует ориентировать на 

изучение иноязычной профессиональной культуры в процессе изучения 

иностранного языка, сформировать знания и развить умения, необходимые для 

будущей практической деятельности, то есть овладеть системой понятий, 

принятых в другой культуре, на основе сравнения с собственной. 

Развитие межкультурной профессиональной компетенции специалиста 

возможно путем формирования и развития межкультурных стратегий на основе 

иноязычного текста через систему заданий и специальных приемов, отбора 

языкового материала, сравнения и объяснения общности и национальной 

специфики в собственной и иноязычной профессиональной культуре, анализа 

языковой среды обучения и изучения иностранного языка, социокультурных 

особенностей языков и культур, диапазона общественных функций изучаемых 

иностранный язык в конкретной среде проживания, социокультурных и 

коммуникативных потребностей обучаемых, уровня социокультурного 

образования. 

При выполнении заданий аудирования помимо традиционных перед 

студентами ставятся новые задачи: воспринимать на слух и понимать 

аутентичные тексты (описания, сообщения, диалоги с опорой на языковую 

догадку и контекст), а также интересующую информацию (объявления на 

вокзале, в аэропорту, прогноз погоды). Систематическое выполнение этих 

заданий формирует необходимый уровень межкультурной коммуникативной 

компетенции специалиста для его адаптации к условиям межкультурного 

общения, развивает творческую мыслительную активность и 

изобретательность, способность творческого участия в межкультурном 

общении. 

Для поддержания мотивации и интереса к изучению английского языка и 

культуры необходимо делать упор на внеаудиторную и воспитательную работу, 

участие в  научно-практических конференциях и олимпиадах, встречах с 

носителями языка, выполнение творческих заданий. 

Большое значение для преподавателей имеет концепция обучения 

английскому языку как языку профессионального общения. В подавляющем 

большинстве студенты неязыкового вуза, наряду с чтением литературы по 

специальности, которая выступает как основная цель обучения, проявляют 

интерес к образу жизни, культуре других стран и желание непосредственно 

общаться с зарубежными сверстниками. Однако содержание обучения в 

неязыковом вузе больше ориентирует на профессиональную подготовку и не 

вполне отвечает познавательным потребностям студентов.  

Изучать иностранный язык как средство общения без знания мира 

данного языка невозможно. Картина мира, окружающего носителей языка, не 

просто отражается в языке, она и формирует язык и его носителя. Таким 

образом, основные цели обучения иностранным языкам в вузах на современном 

этапе можно сформулировать как обучение языку как средству общения между 

специалистами, максимальное развитие коммуникативных способностей 

обучаемых, ознакомление с социокультурной картиной мира изучаемого языка.  
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Моруга К., Іщенко Т. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТА ТРАДИЦІЙНИХ ПІДХОДІВ У 

ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ ЕКОНОМІЧНИХ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Аналіз останніх досліджень і публікацій можна знайти в роботах 

С.В. Гапонової, Є.І. Пасова, П.О. Беха, Т.С. Антонової, А.Л. Харитонової та 

багатьох інших. Мета, яку автори ставлять перед собою, полягає в аналізі 

традиційних та інноваційних підходів до навчання ділової іноземної мови 

студентів економічних спеціальностей та необхідності впровадження 

мультімедійних програм у процес навчання. Сучасний мультімедійний 

підручник – це синтез навчальної книги, акторської майстерності, 

педагогічного та методичного досвіду, який перетворено у кінцевий продукт.  

 Однією з таких технологій є мультімедійна програма REWARD. Через те 

що іноземна мова, як навчальна дисципліна, має деякі специфічні особливості, 

однією з яких є вивчення мови шляхом оволодіння умінням спілкуватися 

певною мовою, перед викладачем постає завдання: створити таку обстановку 

іншомовного спілкування у процесі вивчення мови, щоб вона була 

максимально наближеною до реальних умов. Цієї мети можна досягти шляхом 

вровадження програми REWARD. 

Безсумнівною перевагою мультімедійної програми Reward є наявність 

вправ, спрямованих на розвиток фонетичних навичок на кожному уроці, на 

кожному рівні, протягом усього процесу навчання. В студентів є можливість 

прослуховувати аудіоматеріали, записані носіями мови, і корегувати свою 

вимову. Що стосується роботи над формуванням таких важливих навичок, як 

говоріння й аудіювання, то при навчанні іноземній мові за допомогою програми 

Reward кожний із 40 уроків включає окрему розмовну тему, що дозволяє 

постійно підтримувати у студентів жвавий інтерес до вивчення мови й 

уникнути тієї монотонності, що може іноді виникати на заняттях з усної 

практики за традиційною методикою, коли на вивчення однієї теми виділяється 

кілька занять, студентам пропонується великий обсяг лексичного матеріалу . 

При використанні ж програми Reward студенти вже після кількох занять 

напрацьовують хоча й обмежений, але активний словниковий запас. 

Необхідно також відзначити, що в програмі Reward ширше, ніж при 

традиційній методиці, використовуються відеоматеріали, що сприяють 

розвитку навичок розуміння іноземної мови. Кожний відеоурок 

супроводжується системою вправ, які виконуються перед переглядом і після 

нього. 

 Що стосується викладання граматики, то, безсумнівно, мультімедійна 

програма Reward має свої і переваги, і недоліки. До позитивних моментів при 

викладанні відноситься велика кількість підстановчих вправ, а до негативних 

можна віднести відсутність перекладних вправ із української мови на 

англійську, що має робити викладач. 
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Можна зробити висновок, що кожна методика викладання іноземної мови 

характеризується властивими їй позитивними та негативними рисами і має 

свою об‘єктивну цінність. 

Отже, варто комбінувати різні підходи, використовуючи їхні сильні 

сторони для досягнення необхідного результату – формування комунікативних 

умінь і навичок володіння іноземною мовою. 

 

Назаренко І.М. 

Національний технічний університет «КПІ» 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ 

СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ НА 

ЗАСАДАХ ТВОРЧОСТІ 

 Творчість – це форма самореалізації особистості, це пружина розвитку 

окремої людини, засіб її буття. В умовах сучасного суспільства, що швидко 

змінюється, зростають вимоги до професійної підготовки інженерів, який має 

бути готовим до постійного самовдосконалення. На цьому етапі розвитку 

педагогічної науки змінюється логіка впливу на студента: замість поняття 

―формування творчої особистості майбутнього фахівця ‖ більш виправданим є 

―створення умов для творчої самореалізації майбутнього фахівця ‖ та 

―підтримка особистості в процесі творчої самореалізації ‖. 

 Передумови для вирішення проблеми формування творчої особистості 

майбутнього фахівця створено численними дослідженнями провідних учених-

філософів, психологів, педагогів, як-от: К. Абульханова-Славська, В. Андреєв, 

Г. Батищев, І. Бєскова, Д. Богоявленська, Р. Зобов, І. Калошина, В. Келасьєв,  

В. Моляко, Я. Пономарьов, Л. Попов, В. Роменець, В. Рибалка, С. Сисоєва,  

Л. Сохань, В. Тихонович, Е. Чугунова, А. Шумілін та ін. Вивчення науково-

педагогічних джерел з питань професійної освіти майбутніх інженерів 

(О.Долженко, А. Єсаулов, О. Романовський, Ю. Фокін, В. Шатуновський та ін.) 

дає змогу констатувати, що розвиток творчої особистості фахівця – це важлива 

функція вищих технічних навчальних закладів. 

 Задля збільшення інтелектуальної активності студентів викладач займає 

позицію помічника та допомагає студенту самостійно знаходити відповіді на 

запитання. Творчий підхід передбачає надання можливості студентам взяти на 

себе контроль і відповідальність за власні зусилля та досягнення. Викладач 

допомагає студенту досягти його цілей, а також створює необхідний емоційний 

фон діяльності. 

 За твердженням К. Роджерса, основою змін людини є її здатність 

зростати, розвиватися та навчатися, спираючись на власний досвід. Змінити 

будь-кого, передавши йому готовий досвід, неможливо. Можна лише створити 

таку атмосферу, яка сприяє розвитку особистості, а також умови, які дають 

змогу максимально виявляти ініціативу, спонтанність;     експериментувати, не 

відчуваючи страху перед неправильними рішеннями та помилками. 

 Творча активність студентів може виявитися для них досить складною з 

ряду причин: 
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– вони не знають, що їх очікує в кінці; 

– ніхто ще не досягав саме такого результату та не отримував саме такого 

продукту діяльності; 

– підготовка можлива, але ніхто не знає, які знання, вміння та навички можуть 

знадобитися; 

– ніхто, навіть сам творець, не знає, чи досягне він успіху в своїй творчій 

діяльності, чи виявиться корисним новий продукт; 

– необхідною для особистості є віра в те, що вона творить, незважаючи на 

невдачі та перешкоди. Якщо творчий процес відбувається в групі, ці 

перешкоди можуть відчуватися та заважати навіть сильніше. 

 Умовами ефективності впровадження викладачем творчої діяльності 

студентів є: 

1. Відкрите та щире ставлення викладача до студентів, уникання засудження та 

критики. 

2. Співтворчість викладачів та студентів, а саме: спільна з викладачем дослідна 

діяльність і пошук вирішень завдань, відповіді на які не знає ані студент, ані 

викладач. 

3. Довіра й повага один до одного у відносинах викладача та студента, увага й 

повага до почуттів студентів. 

4. Надання максимальної свободи в процесі творіння та самореалізації. 

5. Максимальне врахування інтересів кожної особистості, педагогічна творчість 

та гнучкість у виборі педагогічних засобів. 

6. Підтримка самоповаги студента та його зацікавленості навколишнім світом. 

7. Надання допомоги та підтримки студенту в разі необхідності без втручання в 

природний процес самореалізації особистості. 

8. Щирий інтерес викладача до ідей студента та результатів його творчої 

діяльності. 

9. Щире застосування схвалення в разі досягнення студентом значущих для 

нього результатів. 

10. Використання ідей студентів та результатів їхньої творчої діяльності в 

подальшій організації навчально-виховного процесу. 

11. Підвищення питомої ваги самостійної роботи студентів у навчально-

виховному процесі. 

12. Створення атмосфери постійного пошуку й припливу проблем та ідей щодо 

їх вирішення. 

 Отже, творча діяльність – це самодіяльність, яка охоплює зміни дійсності 

і самореалізацію особистості в процесі створення матеріальних і духовних 

цінностей. Однією з основних цілей вищої освіти є виховання особистості, а її 

перетворення не можливе без розвитку творчих здібностей. Дуже важливим є 

збереження в навчальному матеріалі по можливості у студентів їх 

індивідуальності, що є найдорогоціннішим в людині і її творчості. 

 Втім, треба пам‘ятати, що, за твердженням психологів, як несприятливі, 

так і занадто сприятливі умови можуть відіграти однаково негативну роль для 

самореалізації людини. Надмірна зовнішня стимуляція може призвести до 

перенапруження та згасання потреби особистості у творчій самореалізації. З 
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даних психологічних досліджень творчих особистостей відомо, що рушійною 

силою їх творчої активності є не зовнішні, а внутрішні мотиви, тобто в процесі 

творчого пошуку вони керуються не бажанням отримати нагороди, сподобатися 

кому-небудь чи отримати переваги, вони займаються пошуком заради пошуку, 

вирішенням проблеми заради самого вирішення. 
  

Назаренко О.І., Назаренко М.М. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ У НАВЧАННІ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 

Стрімкий темп життя та вимоги щодо кваліфікації сучасного фахівця в 

будь-якій сфері  діяльності людини не могли не вплинути на методи навчання 

англійської мови в цілому, а особливо, навчання англійської мови для 

професійного спілкування. Нові технології звели до мінімуму відстані, 

культурні відмінності стають все менш важливими. Виникла гостра потреба у 

поліпшенні мовної компетенції задля задоволення конкретних академічних і 

професійних прагнень сьогоднішніх студентів, а в майбутньому фахівців різних 

профілів. 

Програми навчання англійської мови для професійного спілкування 

націлені на розвиток комунікативної компетенції в конкретних галузях, таких 

як бізнес, економіка, технічні спеціальності, телекомунікаційні системи та інші 

сфери. 

Найбільш характерною особливістю програм навчання англійської мови 

для професійного спілкування є аналіз потреб [6]. Більшості студентам 

англійська мова необхідна не лише для того, щоб мати доступ до інформації в 

мережі Інтернету, користуватися електронними зв'язками для збору інформації 

зі спеціальної літератури та обміну науково-технічною інформацією, а й для 

швидкого спілкування практично з усім світом, що звичайно сприяє 

автономному навчанню і розвиває навички читання та письма.  

Чи то електронна пошта, електронні дошки оголошень, чати і веб-

сторінки, вибір комунікаційних технологій  буде залежати від того, що ми 

хочемо, щоб наші студенти досягли. 

Так наприклад, неабиякий інтерес та мотивацію у студентів інституту 

телекомунікаційних систем викликає використання у навчанні електронної 

пошти.  

Електронна пошта, вид асинхронної комп'ютерно-опосередкованої 

комунікації, був названий "матір'ю всіх інтернет-додатків" [8]. Оскільки вона 

може бути засобом реального спілкування мовою, що вивчається, в тому числі 

складання та обміну повідомленнями з іншими студентами в групі або в усьому 

світі. 

Поширення новітніх інформаційних технологій та їх вплив на всі сфери 

діяльності сприяли появі зарубіжних і вітчизняних досліджень, присвячених їх 

використанню у навчанні іноземних мов. Так, Бауман визнає застосування 

електронної пошти у навчанні ефективним, оскільки це дає можливість 
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зекономити час для спілкування на заняттях [3]. Бовуа дослідив, що 

використання комп'ютерно-опосередкованої комунікації на заняттях сприяло 

збільшенню загальної кількості активних учасників до 100% [4]. Гонсалес-

Буено і Варшауер відзначили, що ті студенти, які неохоче спілкуються на 

заняттях, більшою мірою готові взяти участь в електронному контексті [5, 8]. 

Патрікіс повідомив, що взаємодія по електронній пошті додає студентам 

відчуття реальності комунікативних зусиль, що може здатися штучним на 

заняттях, та надає навчальній ситуації інтерактивний характер [7].  

Необхідність використання у навчанні електронної пошти та навчання 

англійської мови засобами електронної пошти студентів інституту 

телекомунікаційних систем викликана кількома причинами. З одного боку, 

зростає необхідність електронного листування як для ділового так і особистого 

спілкування. З іншого - переваги електронної пошти очевидні: відправляти 

повідомлення можна з будь-якого місця; повідомлення до адресата надходить 

дуже швидко; не потрібні витратні матеріали; листа можна надіслати відразу за 

декількома адресами; значно економиться час передачі й прийняття інформації 

[1].  

Таке листування надає нові можливості для вивчення англійської мови: 

навчання відбувається в процесі реального спілкування іноземною мовою; 

забезпечується емоційність і висока мотивація процесу навчання; комунікація 

за допомогою електронних листів значно полегшується та прискорюється; 

інформація стає доступною, актуальною та автентичною. На відміну від 

традиційних видів писемної комунікації (написання творів, есе, резюме), це не є 

симуляцією комунікації, а дійсно реальна комунікація [2].  

Використання у навчанні електронної пошти дає можливість організувати 

навчальний процес більш конструктивно та раціонально. Так наприклад, на 

початку кожного семестру на електронну адресу кожної групи надсилається 

зміст поточного кредитного модулю, тематичний план та розподіл навчального 

часу за темами, а також зміст практичних занять, список методичного 

забезпечення, домашнє завдання та план самостійної роботи. Таким чином 

студенти розраховують час та зусилля на підготовку завдань з англійської мови, 

можуть ретельніше підготуватися до заняття, детально продумати свою участь 

в обговоренні певної теми, мають час повторити лексичний та граматичний 

матеріал, певні теми, пов‘язані зі спеціальністю, продумати й підібрати 

належну лексику та сформулювати інформацію англійською мовою. Це 

гарантує, що студенти приходять на заняття підготовленими, і знижує 

ймовірність того, що вони будуть робити завдання спішно безпосередньо перед 

або навіть під час занять. До того ж, студенти, які пропустили заняття, можуть 

ознайомитися з планом і підготуватися самостійно.  

Без усякого сумніву, однією з проблем в організації навчання англійської 

мови для професійного спілкування є брак часу. Дві години аудиторної роботи 

на тиждень замало, аби ефективно удосконалювати всі чотири види 

мовленнєвої діяльності. Тому використання електронної пошти може 

розширити можливості поліпшення навичок письма та читання. Такі види 

діяльності як написання листів, доповідей, рефератів, звітів, а також відповіді 
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на запитання до текстів для самостійного читання, переклад текстів за фахом, 

можуть ефективно проводитись у режимі електронної пошти.  

Можна створити банк електронних завдань, направлених на  

удосконалення того, що студенти зробили на занятті. Це заохочує студентів 

повернутися до аудиторної дискусії, даючи їм можливість підтвердити чи 

уточнити думки, висловлені під час аудиторних занять або запропонувати 

думку, яку вони не були готові висловити в групі. В електронній пошті 

студенти можуть також використовувати нові слова або структури, які вони не 

змогли використати під час аудиторного заняття. Повідомлення, пов‘язані зі 

змістом модулю сприяють більш швидкій і природній інтеграції нових слів і 

форм. 

Щоб заохотити студентів більше читати англійською мовою, можна 

організувати дискусію по електронній пошті. Викладач може запропонувати 

обговорення теми, заздалегідь надіславши запитання або проблемні завдання по 

електронній пошті. Під час занять студенти почувають більш впевненими та в 

змозі висловити більш обґрунтовані рішення. 

Студенти також можуть використовувати електронну пошту, щоб 

представити свої завдання. Викладач може висловити свої зауваження та 

повернути завдання в електронному вигляді.  

Щодо позааудиторної роботи, студенти також можуть брати участь у 

проектах по електронній пошті, що дозволить їм удосконалювати мову й 

вивчати нові теми поза компетенцією викладача. Цей вид діяльності дає 

можливість спілкування зі студентами з різних країн та носіями мови. 

Студентам цікаво спілкуватися іноземною мовою з представниками різних 

країн. Вони обговорюють нагальні проблеми та діляться власним досвідом 

вивчення англійської мови. Електронне листування – чудовий спосіб 

міжкультурного спілкування.  

Слід зазначити, що з одного боку, обмін електронною поштою між 

викладачами та студентами може бути простим і неструктурованим. Викладачі 

можуть відправляти повідомлення електронною поштою періодично, 

наприклад, раз на тиждень, раз на модуль, два рази в семестр. Проте, оскільки 

викладачі мають оперативно реагувати на повідомлення студентів, вони 

повинні чітко визначити, скільки часу вони хотіли б витратити на цей вид 

діяльності. 

З другого боку,  процес навчання не повинен відбуватися хаотично, без 

чіткого обгрунтування доцільності того чи іншого виду діяльності з 

використанням нових освітніх технологій. Обмін електронною поштою може 

бути тісно інтегрований в програму навчання, шляхом відбору відповідних тем 

і завдань для виконання в електронному режимі, що сприятиме поглибленню 

розуміння навчального матеріалу, а також поліпшить рівень володіння мовою. 

Оскільки важливою перевагою застосування електронної пошти є 

можливість комунікативної взаємодії мовою, що вивчається, необхідно навчити 

студентів правильно оформлювати електронного листа, ознайомити їх із стилем 

написання листів і, не менш важливим, мережевим етикетом - нетикетом (від 

англійського слова netiquette), який було створено для протидії некультурним 
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учасникам мережі. Слід дотримуватись формального або неформального стилю 

спілкування. Необхідно визначити припустимий рівень формальності для 

кожної ситуації окремо.  

Головне правило нетикету - бути зрозумілим, не створювати проблем 

іншим і не заважати нормальному діалогу, навіть якщо він ведеться за 

допомогою електронної пошти. Завжди поводитись так, щоб не образити 

людину, з якою ведете листування через Інтернет. У випадку написання 

електронного листа для неформального спілкування необхідно пам'ятати і 

виконувати одне з найголовніших правил: дотримуватись принципів 

писемності й логічності. Той факт, що електронна пошта – швидкий спосіб 

зв'язку, зовсім не означає, що вона може бути недбалою [2].  

5. Отже, переваги інноваційних технологій для навчання англійської 

мови для професійного спілкування очевидні. Застосування інноваційних 

технологій створює персональне середовище спілкування іноземною мовою, 

що стимулює інтерес до вивчення мови, забезпечує професійний та особистий 

розвиток студента, встановлює зв‘язок між реальним життям та навчальними 

цілями. Викладач може вибирати різні види і форми роботи, адаптуючи їх для 

розвитку будь-якого виду мовленнєвої діяльності.  

Використання електронної пошти у навчанні англійської мови для 

професійного спілкування відкриває широкі можливості для професійного 

розвитку як студентів, так і викладачів; дає можливість урізноманітнити 

навчання, зробити його творчим і цікавим; розробити нові ідеї та вирішити 

більш цікаві й складні проблеми. Електронна пошта є потужним засобом 

підвищення ефективності навчання. Студенти використовують та розширюють 

свої знання не тільки з мови та фаху, а й отримують країнознавчу інформацію, 

навчаються правилам взаємодії з іншими учасниками світової мережі, що, 

безумовно,сприяє їхньому мовному, культурному та професійному розвитку. 
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 Несин Ю.М. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

TEACHING ENGLISH FOR MILITARY PURPOSES 

There is an increasing need for effective communication between and among 

multi-national forces, and English has become the channel of that communication. 

This communication is necessary for interoperability. Interoperability indicates the 

ability of military, paramilitary and security forces, from different linguistic and 

national backgrounds, to work together for a common aim. Proficiency in the 

language is considered to be the hallmark of a military leader. The demands created 

by the new media and the changing role of the military leadership in the process of 

globalization expect a specialized training of the cadets in communication and in the 

English language skills. 

As most English courses English for military purposes focuses on all four 

language skills: Listening, Speaking, Reading and Writing. But, its English for 

Military Purposes component is shown by the very large amount of military 

vocabulary which is introduced throughout the course. Teaching materials should 

include current geopolitical and military material from real-life sources. 

The ‗Communicative Approach‘ to language teaching is the main method used 

by teachers. This approach is used because it focuses on enabling students to 

communicate in English effectively and appropriately in required situations.  

The development of listening and speaking is not just done through specific 

listening and speaking activities. All opportunities must be taken to get the students 

to listen to and talk to each other. This listening and talking to each other is essential 

for the students to develop into competent listeners and speakers. In the materials the 

students are often instructed to talk to each other. There may be opinions to discuss, 

personal experiences to talk about or information to exchange. The students must 

make the most of these opportunities. Even when there is a while text activity, such 

as answering comprehension questions, the students can ask and answer these 

questions of each other before whole class feedback giving the correct answers takes 

place. So the students are actively involved in a variety of class listening and 

speaking activities such as brainstorming, paired, group and class discussions and 

oral briefings. The last one is especially important for military student. 

One of the main speaking genres that the target students have to master is the 

giving of briefings. Teachers can create many opportunities for the students to 

practise this. The essential thing about briefings is that they are always prepared and 

the quality of the preparation greatly affects the quality of the briefing. Briefing 

constitutes one of the most important activities of the intelligence officer. For 

example, briefs can be used to transmit information to decision-makers as well as 

describe a task, such as an air mission, that needs to be accomplished. Above all, a 
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good brief is: 1) accurate, 2) brief (hence its name), and 3) clear. These are the 

"ABCs" of briefing and should be kept in mind during all phases of brief preparation 

and execution. The more concise the briefing, the better. It‘s usually limited to bare, 

unglossed facts and to the minimum amount of information needed for comprehension. 

Jokes and anecdotes rarely have a place in a briefing.  The listeners are ready for a 

serious talk. Intelligence analysts and officers often will be required to brief on a very 

broad subject in a very limited time.  

Briefing is a very useful type of oral communication. Teachers should help 

their students develop the ability to give fluent and clear briefings. In  preparing  to 

 brief  others,  they  must  analyze a  mass  of  data,  choose  the  really  significant 

 facts, and organize them carefully. There are four types of military briefs: 

1) Information Brief. The purpose is to inform the listeners and to gain their 

understanding. This briefing deals primarily with facts, not conclusions or 

recommendations. 

2) Decision Brief. Its purpose is used to obtain an answer or a decision. Decision 

briefings vary as to formality and detail depending on the level of command 

and the decision maker‘s knowledge of the subject. 

3) Mission Brief. It‘s used under operational conditions to provide information, to 

give specific instructions, or to instill an appreciation of a mission: the mission 

briefing reinforces orders, provides more detailed requirements and 

instructions for each individual, and explain the significance of each individual 

role. 

4) Staff Brief. It is intended to secure a coordinated or unified effort. This may 

involve the exchange of information, the announcement of decisions within a 

command, the issuance of directives, or the presentation of guidance. 

Students should be encouraged to be clear as to the purpose and aim of the 

briefing and to see what they have to say as a series of logically developing sections. 

First I talk about this and then about this. They should be encouraged to keep their 

language simple and direct. The important thing in a briefing is to get across an 

accurate message and not to impress the listener with the richness of your language.  

A dictation is a useful way to elicit skills using military briefings. It involves 

the recreation of a dictated text allowing the students to individually write down only 

a given number of words and then to come together in small groups to recreate the 

text. This is handy practice of listening and writing skills and is also good fun when 

done on a competitive basis. It is also challenging. It can take up to 30/40 minutes, 

depending on the level of the group. 

Upon completion of the English course, students should be confident, 

competent users of English who can cope with conversational, academic and military 

language at a high level of proficiency. Although the course will be certainly 

demanding, requiring high standards, teachers and students are able to develop a 

friendly and professional rapport and certainly to enjoy their classes. 
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Нікітіна Н.С. 

Національний технічний університет України «КПІ»  

 

НАВЧАННЯ ІМПС З ВИКОРИСТАННЯМ МОВНОГО ПОРТФЕЛЯ 

(НА ПРИКЛАДІ МП ДЛЯ МЕТАЛУРГІВ) 

Мовний портфель є допоміжним засобом стимулювання студентів у 

вивченні іноземної мови, надаючи їм можливість самостійно визначати свій 

рівень володіння іноземною мовою, цілі, мету та строки оволодіння певними 

мовними навичками та вміннями. 

Перші Мовні Портфелі були створені в середині 90-х років у Німеччині, 

Швейцарії і Франції, пройшли випробування у більш як п‘ятнадцяти країнах – 

членах Ради Європи і довели свою ефективність на практиці. Ідею створення 

Мовного Портфеля було запозичено з галузей психоаналізу та мистецтва, де він 

розглядається як засіб, що дозволяє зібрати цілісну характеристику особистості. 

Технологія застосування Мовного Портфеля у вивченні іноземних мов 

ефективно використовується для надання студентам можливості самостійно 

простежувати свій досвід і прогрес, фіксувати його та планувати цілі на 

майбутнє.   

Мовний Портфель для Металургів складається з трьох розділів: 

- Мовний Паспорт містить інформацію про власника Портфеля (мови 

та рівні володіння ними на певний момент і протягом усього процесу навчання, 

зафіксовані у Таблиці Самооцінки студентами, викладачами), сертифікати й 

атестації, що підтверджують набутий рівень володіння мовою, міжкультурний 

досвід спілкування та вивчення іноземної мови; 

- Мовна Біографія – допомагає студентам систематизувати процес 

планування, реалізації та оцінки свого навчання і прогресу у вивченні мови. 

Розділ Мовного Портфеля для Металургів - Мовна Біографія заохочує 

студентів до нових мовних та міжкультурних контактів, стимулює студентів до 

кращого оволодіння мовами, допомагає їм стати більш незалежними у процесі 

вивчення іноземної мови завдяки можливості самостійного планування процесу 

вивчення іноземної мови. 

- Третій розділ Мовного Портфелю для Металургів, Досьє, дозволяє 

їх власникам підтвердити документально свій рівень володіння іноземною 

мовою, а також в подальшому накопичувати документальні підтвердження 

набутого досвіду володіння іноземною мовою. Оскільки сталої структури цього 

розділу ще не визначено, а є лише рекомендації щодо його укладання, власники 

Мовного Портфеля для Металургів можуть самі обирати структуру та 

наповнення цього розділу.  

Найбільш повно визначити та підтвердити свій рівень володіння 

іноземною мовою власник Мовного Портфеля для Металургів може в другому 

розділі (Мовна Біографія), оскільки цей розділ містить наступні компоненти: 

http://www.britishcouncil.org/
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1) власна більш чи менш детальна біографія, у якій описуються 

етапи мовної освіти та комунікативний досвід. В цьому розділі подаються 

відомості про відвідувані школи, курси, про використання іноземної мови 

в реальних ситуаціях спілкування, про участь у проектах, презентаціях, 

конференціях; 

2) контрольні листи для самооцінки іншомовних мовленнєвих 

умінь – подається перелік комунікативних умінь іноземною мовою за 

видами мовленнєвої діяльності. Ці контрольні листи найбільш наближено 

та повноцінно відображають перелік умінь та навиків, які власник 

Мовного Портфелю може отримати засвоївши курс англійської мови 

професійного спрямування; 

3) засоби постановки мети і планування – перелік можливостей 

навчання мови і мовних контактів, перелік цілей вивчення іноземної 

мови, листи для індивідуального планування.  

Працюючи з Мовним Портфелем для Металургів, студент сам починає 

контролювати свій процес вивчення іноземної мови і, в цьому випадку, 

викладач стає в більшій мірі порадником ніж наставником. Викладач, 

працюючи зі власниками Мовного Портфеля для Металургів, може одразу 

визначити вже набутий студентом рівень володіння іноземною мовою 

(використовуючи  Досьє, а також контрольні листи для самооцінки професійно-

орієнтованих мовленнєвих умінь), а також визначити стратегію подальшого 

вивчення іноземної мови.  

Мовний Портфель для Металургів дає можливість студенту 

контролювати засвоєння інформації іноземною мовою, не відокремлену, а 

найбільш наближену до сфери знань його професійних навиків. Мовний 

Портфель для Металургів відображає рівні володіння іноземною мовою 

відповідно до навчального процесу, та стимулює студента поглиблювати свої 

знання з іноземної мови в галузі, яку він засвоює. Мовний Портфель для 

Металургів розробляється таким чином, щоб студент міг оцінити свої знання як 

пройшовши певний модуль, так і оволодівши певним рівнем знань (В1, В2...) 

 

Новоградська-Морська Н. 

Донецький державний університет управління 

 

ПРИНЦИПИ ВИКОРИСТАННЯ ІНШОМОВНИХ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ 

ПРОГРАМ В НАВЧАННІ  ІНОЗЕМНИХ МОВ В НЕМОВНИХ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Основними властивостями телебачення (ТБ) є безпосередність, 

вірогідність, документальність, переважне використання великого плану 

демонстрації об'єктів, створення ілюзії причетності глядачів до того, що 

відбувається  на телеекрані. Телебачення «дає кожному місце в першому ряду, 

тобто воно дозволяє створити ілюзію спрямованості до кожного глядача 

окремо» (Ляховицкий 1979:57). Ці основні риси телебачення необхідно 

враховувати при програмуванні навчально-методичних завдань у використанні  

відеокурсів і автентичних відеофонограм, створених на основі іншомовних 
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телепрограм при навчанні іноземної мови, а зокрема, професійно спрямованого 

аудіювання. Можна судити про відеофонозаписи з позиції реального 

телебачення:  Відеофонограма, як і ТБ, передає події, що народжуються на очах 

студентів і створює ситуації реального  спілкування.  

Правомірно дослідити принципи  використання іншомовних телевізійних 

матеріалів при навчанні аудіювання. Виходячи з того, що принцип - це основне 

правило діяльності, у цьому випадку, навчальної діяльності з формування 

комунікативної мовленнєвої  компетенції в аудіюванні, то за основу необхідно 

прийняти принципи дидактики вищої школи: самостійність, свідомість, 

активність, принципи абстрактності мислення й наочності викладання. Крім 

основних принципів існують специфічні принципи роботи з відеофонограмою, 

так  А. Н. Васильєв визначив наступні дидактичні принципи роботи з 

відеоматеріалами: принцип необхідності, принцип інформативності, принцип 

відповідності (Васильев 1990). При роботі із іншомовними телевізійними 

матеріалами  дані принципи реалізуються в такий спосіб: 

Принцип необхідності – відповідність мети навчання професійному 

наміру студентів, тобто, чи необхідна дана інформація для їх майбутньої 

професійної діяльності.  Студенти організують свою навчальну діяльність 

відповідно до тих вимог, які пред'являються суспільством до фахівців обраної 

ними професії. Професійний намір, як перспектива, може бути мотивом 

навчання, в основі якого лежить потреба в отриманні знань. Ми вважаємо, що 

потреба в професійній інформації в рамках навчальної діяльності може 

сформуватися за допомогою професійно орієнтованих завдань, побудованих на 

основі інщомовних телевізійних матеріалів, виконання яких дозволить також 

розширити спеціальні знання ( Новоградська-Морська 2009).  

  Принцип інформативності – змістовна сторона ПСВФМ дуже 

різноманітна, вона включає соціолінгвістичний, соціокультурний, професійний 

аспекти, які зв'язують наш предмет зі спеціальними курсами, істотно 

доповнюючи їх реальною сучасною інформацією. Вона прямо пов'язана з 

інтересами, потребами, мотивами та професійним наміром студентів. Інтерес і 

мотиви для навчального процесу є основою, на якій формуються навички й 

розвиваються іншомовні вміння.  

    Принцип відповідності – відбір відеофоноінформації на основі рівня 

сформованості навичок і вмінь аудіювання,  а також мети навчання. Робота із 

телевізійними матеріалами, внаслідок особливостей та труднощів, вимагає 

сформованих навичок і вмінь в аудіюванні навчальних професійно 

орієнтованих текстів. Тому необхідна попередня підготовка, а також ретельний 

відбір телевізійних матеріалів відповідно до поставлених цілей. Такі прграми, 

як ―Business Journal‖ ―World Business Report", ―Story Board", ―High Tech 2000" 

каналів BBC, CNBC, NBC, DW можуть стати основою  для  створення 

відеофонограм для навчання аудіювання студентів економічних 

спеціальностей.  

Привабливість нової мови й культури, їх пізнавальна й професійна 

цінність, засвоєння нових соціолінгвістичних маркерів та соціокультурних 

норм є мотивуючими факторами в навчанні аудіювання іншомовних 
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телевізійних матеріалів. Необхідно враховувати, що в основі будь-якої системи 

навчання лежить розвиток особистості того, кого навчають. У навчальному 

процесі в умовах ВНЗ такий розвиток забезпечується шляхом створення  

сприятливих умов навчання, що передбачають не тільки використання 

оригінальних навчальних матеріалів на заняттях з іноземної мови, але й їх 

реальне застосування в вирішенні професійних задач. 

 Отже, іншомовні телевізійні матеріали дають можливість: 

 1) забезпечити навчальний процес сучасною іншомовною, професійно 

орієнтованою лінгвістичною та екстралінгвістичною інформацією; 

 2) компенсувати відсутність реальних комунікативних мовленнєвих 

ситуацій; 

 3) стимулювати навчальну діяльність за допомогою властивостей 

телебачення. 

Література: 
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в обучении иностранным языкам / Ляховицкий М.В. – К.: Вища школа, 1979. – 
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2.  Васильев А. Н. Некоторые теоретические вопросы исследования 

видеоматериалов в самостоятельной внеаудиторной работе языкового вуза / 

Васильев А. Н. // Самостоятельная работа в обучении иностранным язикам в 
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Новокрещенова У.І. 
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MANUEL NUMERIQUE : EXPERIMENTATION EN COURS 

Sous l‘impact des technologies de l'information et de la communication, 

l‘environnement pédagogique de l‘enseignement universitaire change 

considérablemant : apparaissent de nouveaux outils dont l‘évolution rapide constitue 

autant d‘avantages que de défis pour les participants du processus d‘apprentissage. 

Comme témoignent les sources francophones, le manuel numérique est, avec 

acces à Internet, un des composants indispensables pour l‘espace numérique de 

travail (ENT). Selon la définition retenue par la SDTICE, septembre 2009, le manuel 

numérique est un manuel dématérialisé que l‘on utilise avec un ordinateur. Il est vu 

sur l‘écran ou projeté en classe avec un vidéoprojecteur ou le tableau blanc interactif. 

En plus des textes et images, le manuel numérique peut proposer des documents 

sonores, des animations ou des vidéos. 

Dans l‘essais de typologie des manuels numériques entrepris par Pascale 

Gossin sont évoqueés de telles fonctionnalités propres à des manuels numériques et à 

des manuels papier que la fonction documentaire, la fonction didactique et la fonction 

d'évaluation. Il existe également deux nouvelles fonctions, spécifiques aux manuels 

numériques : la gestion de l'information et la communication. 
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Il faut distinguer les termes « numérisé », qui correspond à un fichier à lire,  

identique à la version papier (par exemple en format PDF), et « numérique », qui 

représente une conception pour un usage en ligne, intégrant des outils de navigation 

et du multimédia. Le manuel numérique  suppose une «lecture numérique», ou une « 

hyperlecture », qui exige du lecteur le développement de nouvelles compétences et 

l‘élaboration de nouvelles stratégies de lecture, à la différence d‘une simple «lecture 

sur écran» exigée par les textes numérisés. L‘« hyperlecture » sollicite surtout la 

capacité de prise de décisions et de raisonnements complexes, elle suppose un projet 

de lecture stricte, axé sur les besoins de l‘apprenant. Cela ne peut pas être sans 

incidence sur l'accessibilité, la gestion et la personnalisation du savoir. 

La contribution du manuel numérique dans l‘augmentation de l‘efficacité de 

l‘enseignement des langues étrangères est d‘autant plus considérable qu‘il favorise la 

contextualisation des tâches à accomplir grace à la multimédiaction des apprenants. 

Cela s‘inscrit bien dans la perspective de l‘approche actionnelle et dément les 

critiques à l‘adresse de l‘enseignement des langues basé sur les tâches quant aux 

critères de choix des tâches. La multimédiaction favorise l‘élaboration des stratégies 

de compréhension communes. La possibilité de « sortir » de la classe dans l‘espace 

virtuel en utilisant les fonctionnalités du progiciel comme les activités en ligne ajoute 

à l‘interaction une dimension interculturelle.  

Le manuel numérique permet à l‘enseignant de mieux gérer l‘utilisation des 

médias et de gagner du temps car toutes les ressources nécessaires pour le cours se 

trouvent sur un même support ; grace à la barre d‘outils on peut intervenir 

directement sur les pages du manuel, ce qui dinamise les cours et, enfin, aboutit à la 

personnalisation du cours. Les atouts majeurs pour l‘apprenant constituent les 

possibilités de focaliser l‘attention sur l‘activité en cours, d‘améliorer la visibilité des 

contenus, de mobiliser plusieurs compétences simultanément, d‘augmenter 

motivation et intérêt pour le cours. 

Un exemple de manuel numérique de FLE pour adultes et grands adolescents 

est « Version originale », des « Editions Maison des Langues », couvrant les niveaux 

A1 et A2 de CECR qui propose sur un même support (une clé USB) la version 

numérique du « Livre de l'élève » avec les ressources du CD et du DVD intégrées, 

ainsi que, pour  « Version Originale 1 », des activités interactives, spécialement 

conçues pour une intéraction en classe entre les apprenants et le tableau blanc 

interactif ; le guide pédagogique ; un espace libre pour intégrer les ressources 

personnelles de l‘enseignant. « Version Originale » propose des activités 2.0 uniques 

dans le monde du FLE disponibles gratuitemet sur son site compagnon qui permettent 

d‘accomlpir les tâches en ligne avec les apprenants et de communiquer avec d‘autres 

utilisateurs du manuel. Grace au vidéo associé à chaque unité, on peut « voir » le 

français, vérifier ce qu‘on vient de conceptualiser en travaillant sur la grammaire, la 

phonétique et le vocabuaire par la voie d‘« autoconstruction » de règles. 

Plusieurs enseignants du monde entier s‘initient au numérique, en utilisant les 

produits prêts où en élaborant leurs propres cours électroniques spécialisés. On a 

largement recours au mode accessoire de l‘enseignement, où l'ordinateur est utilisé 

soit en salle de classe comme support de présentation PowerPoint, éventuellement 

avec des hyperliens intégrés; soit pour distribuer les contenus de cours en ligne en 
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complément des notes de cours, le professeur pouvant afficher des messages et 

distribuer des exercices de façon unidirectionnelle. Moins nombreux sont ceux qui 

emploient le mode ensemble, qui se caractérise par l'utilisation des pleines 

potentialités communicationnelles de l'ordinateur et du réseau Internet, où les outils 

comme le babillard, le forum de discussion et les tests en ligne synchrones et 

asynchrones constituent une partie intégrante des stratégies d'apprentissage. 

A ce propos, on constate des obstacles non-négligeables au niveau 

d‘organisation, car l‘élaboration des sites web accompagnant des cours exigent 

énormément de temps et d‘éfforts. En plus, tous enseignants universitaires ne sont 

pas d‘accord qu‘un large usage d‘Internet favorise le développement de l‘esprit 

critique chez les étudiants. En révanche, on avoue qu‘il motive le travail d'équipe et 

la formation continue. On reconnaît également Internet comme outil de recherche et 

de distribution de l'information. On peut y afficher les syllabus et les contenus de 

cours, administrer des tests en ligne et signaler des hyperliens vers des sites d'intérêt 

pour la matière enseignée. Le fait de pouvoir consulter, et surtout télécharger et 

imprimer directement ces notes constituent l'un des principaux avantages du web en 

complément de cours pour les étudiants. Les tests en ligne ajoutent une dimension 

interactive et ludique qui bénéficie à l'auto-formation, aident le professeur à installer 

un climat de dialogue avec chaque élève. 

Maintenant, pour assister dans la conception de sites web, on dispose d'un 

certain nombre de systèmes-auteurs (CMS : Course Management System), parmi 

lesquels sont Lotus LearningSpace 4.0, WebCt et d‘autres. Denis Bachand qui fait 

part de son expérience dans le domaine d'adoption de manuels électroniques 

multimédias sous forme de « e-packs », dont les éditeurs sont associés à WebCt, aux 

universités de Canada, montre l‘utilité de ces produits. Les « e-packs » proposent des 

fonctionnalités du système de gestion de cours, comme l‘inscription et le suivi des 

étudiants, tests et statistiques, affichage des résultats, fonctions de communication, et 

ils les combinent avec des contenus préemballés adaptables comme des animations 

vidéo, des modèles de syllabus, des banques de questions, des exercices pratiques, 

des simulations, des glossaires et un mode d'emploi pour l'enseignant, tout en 

autorisant des ajouts adaptés à la demande, ou une composition intégrale des 

contenus originaux en utilisant les fonctionnalités du système-auteur. Le professeur 

devient un concepteur et un éditeur de manuel de cours électronique qui doit se 

préoccuper de l‘esthétique et de l‘ergonomie du site tout autant que de son contenu. 

Tout cela fait du site web un manuel multimédia interactif synchrone et asynchrone, 

un moyen de transmettre les connaissances dans un environnement multimédia, avec 

ses contraintes en termes de suivi des étudiants et de mise à jour des contenus. 

Les « e-packs » permettent d‘éviter des erreurs de parcours dans l‘élabortion 

des cybertextes, comme de trop recourir aux présentations PowerPoint, de signaler un 

trop grand nombre d'hyperliens, de trop dépendre de partenaires sur lesquels on n'a 

aucun contrôle, de ne pas toujours avoir bien réfléchi aux modalités de navigation à 

l'intérieur du site entre les différentes composantes de la matière. Il faut éviter la 

« technicité » superflue car trop d‘hypertextualité rend le cybertexte inintelligible. 

La meilleure solution pour la période transitoire aux modes d‘enseignement 

accessoire et ensemble serait de choisir un « e-pack » en complément d'un manuel de 
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cours imprimé. L'adoption des « e-packs » permettra aux universités d'entrer dans le 

marché de l'éducation à distance, et aux professeurs, de s'initier et de développer des 

contenus de cours autonomes ou en association avec les éditeurs. La généralisation du 

recours aux « e-packs » constituera un attrait considérable pour les étudiants. 

Література: 

1. Bachand D. Cybertextes et hyperlectures dans l'enseignement à l'université. – 

http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/06/21/17/HTML/index.html 

2. Gossin P. La lecture numérique : réalités, enjeux et perspectives. Villeurbanne 
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Овадюк О.В. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

КОМУНІКАТИВНА ТА ІНТЕРАКТИВНА НАПРАВЛЕННІСТЬ 

ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

Введення інноваційних технологій у сферу освіти спрямоване на 

підвищення якісного рівня підготовки спеціалістів, на розвиток інтелекту та 

формування високої інформаційної і духовної культури молоді. В 

інформаційному суспільстві знання, поєднані з організаційними факторами, 

виступають головною рушійною силою інновації, винахідництва, творчості. 

Пріоритетного значення при цьому набуває інноваційна діяльність. 

З приєднанням України до Болонського процесу постає проблема 

адаптації навчальних планів і програм українських ВНЗ до навчальних програм 

сучасних західних ВНЗ. Окрім того, актуальною постає тенденція щодо того, 

що сучасні вищі заклади освіти мають готувати фахівців нової формації з 

науковим світоглядом, високою духовністю, гуманістичними особистісними 

якостями, глибокими і гнучкими знаннями, міцними навичками і вміннями 

спілкування іноземною мовою. Таким чином, у процесі навчання студенти 

мають набути такого рівня комунікативної компетентності, який дозволив би 

користуватися ІМ під час усних контактів із закордонними фахівцями. 

Сучасна комунікативна методика пропонує широке впровадження в 

учбовий процес активних нестандартних методів і форм роботи для кращого 

свідомого засвоєння матеріалу. У практиці виявили досить високу ефективність  

такі форми роботи: як індивідуальна, парна, групова і робота в команді. 

Найбільш відомі форми парної і групової роботи: 

·        внутрішні (зовнішні) кола (inside/outside circles); 

·        мозковий штурм (brain storm); 

·        читання зигзагом (jigsaw reading); 

·        обмін думками (think-pair-share); 

·        парні інтерв‘ю (pair-interviews) та інші . 

Наприклад, читання зигзагом означає такий вид діяльності, що включає 

поділ тексту на частини або використання різних текстів за тією ж тематикою. 
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Уривки тексту роздають студентам для читання з подальшим обговоренням з 

метою виявлення змісту всього тексту або висловлювання різних точок зору 

щодо прочитаного. 

 Слід зазначити, що всі вище згадані форми інтерактивного навчання 

ефективні в тому випадку, якщо поставлена проблема попередньо 

обговорювалась на заняттях і студенти мають певний досвід і думки, набуті 

раніше в процесі навчання. 

 Викладач також має враховувати той факт, що теми для обговорення не 

повинні мати обмежений характер. Однією з особливостей інтерактивних форм 

навчання є те, що вони мотивують студента не лише висловлювати власну 

точку зору, але й змінювати її під аргументованим впливом партнерів у процесі 

спілкування.  

 Серед визначених переваг інтерактивного навчання слід виділити такі: 

встановлення дружньої атмосфери і взаємозв‘язків між учасниками 

спілкування,студенти мають можливість бути більш незалежними і впевненими 

в собі, викладач заохочує студентів до співпраці, вони не бояться робити 

помилки,  студенти отримують можливість подолати страх перед мовним 

бар‘єром,  викладач не домінує, кожен студент залучений до роботи має певне 

завдання, студенти можуть використовувати свої знання і досвід, набутий 

раніше. Таким чином, новітні методи навчання іноземних мов сприяють 

одноразовому вирішенню проблем комунікативного, пізнавального та 

виховного характеру: розвивати уміння і формувати навички спілкування, 

встановити емоційний контакт із студентами, навчити їх працювати в команді, 

зважати на думки і висловлювання інших.  

 Отже, вивчення і застосування на практиці інноваційних методологічних 

підходів надають можливість викладачам іноземної мови впровадити та 

удосконалити нові методи роботи, підвищити ефективність навчального 

процесу і рівень знань учнів. 

 

Овод В.М., 

Міжнародний університет фінансів, 

Капелюшний В. 

Національний технічний університет України 

 

ПІДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦІЇ – МЕТОД АКТИВІЗАЦІЇ 

ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ 

Інтеграція сучасних підходів до гармонійного вивчення іноземної мови 

вимагає всебічного застосування всіляких засобів опанування мовним 

середовищем. Нинішня молодь надає перевагу вивченню будь-якого предмету з 

використанням технічних досягнень сучасних інформаційних технологій на 

противагу вирішенню поставлених перед ними завдань при відвідуванні 

класичних практичних занять та роботі з навчальним посібником. 

Добре відомо, що студент при вивченні певного навчального матеріалу 

може добре засвоїти конкретні правила, але не в змозі використати їх на 

практиці, у конкретному контекстуальному середовищі. Для уникнення 
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подібних ситуацій та організації активної пізнавальної діяльності досить 

корисні різні завдання, процес виконання яких вимагає високого розумового 

напруження, самостійного пошуку, вмотивованих доказів. 

Оскільки головною стратегічною лінією вивчення іноземної мови на 

сучасному етапі є спрямування студентів на формування перш за все 

комунікативної компетенції для життєвого самоствердження та соціальної 

взаємодії, то формування і вдосконалення лінгвістичних навичок і умінь з 

використанням інформаційних технологій є дієвим засобом подання 

авторського бачення навчальних матеріалів для подальшого розвитку і 

вдосконалення вивчення іноземної мови в усіх видах мовленнєвої діяльності. 

Напрямом створення презентації можуть бути різні галузі знань, 

передусім, звичайно, лінгвістика, а також економіка, юриспруденція, техніка й 

технології. У будь-якому випадку активне використання професійної лексики у 

значній мірі знайомить студентів з певними граматичними дефініціями, 

методами наукового пізнання і безперечно готує їх до подальшого практичного 

використання отриманих знань. 

Складання презентацій з певних граматичних явищ або вирішення 

конкретної комунікативної задачі (написання резюме, запитів, повідомлень, 

анотацій, бізнес-листів різних видів і т.п.) дає можливість студенту розширити 

свої можливості самостійної роботи під час виконання творчих завдань. 

Використання та поєднання комп‘ютерних навичок студентів з певним знанням 

іноземної мови, є, безумовно, творчим та інноваційним підходом до вирішення 

конкретної лінгвістичної задачі та підвищення вмотивованості дій студентів 

при вивченні іноземної мови й розвитку креативності студентів. 

Виконання презентаційних завдань передбачає не тільки і не стільки 

індивідуальну роботу студентів, а й роботу групами, із подальшим 

представленням цих презентацій безпосередньо під час практичних занять, з 

можливістю їх обговорення. Тут є доцільним виділення окремих тематичних 

практичних занять типу заняття-конференція, заняття-представлення певних 

тематичних проектів. Це дає змогу з одного боку сформувати цілісну картину у 

студентів щодо даного питання, а з другого – є стимулюванням студента до 

вміння отримувати та переробляти інформацію з різних джерел, застосовувати 

її для індивідуального розвитку і підвищення мовної компетенції. Розробка 

таких презентацій створює умови для вивчення іноземної мови навіть для тих 

студентів, рівень знань яких є занадто низьким для безпосереднього сприйняття 

економічної або технічної інформації, викладеної саме іноземною мовою. 

При підготовці презентацій студентові з будь-яким рівнем знань 

іноземної мови надана можливість самовираження й самовдосконалення. 

Виконання таких завдань і таким чином дають можливість студенту проявити 

неабиякий інтерес до вивчення граматики іноземної мови, збільшити 

словниковий запас і таким чином сприяти його активізації та імплементації в 

комунікативний процес. 

Створення презентацій і є одним з дієвих способів вирішення таких задач, 

як актуалізація, систематизація та відтворення раніше засвоєних знань та 

навичок спілкування. У процесі роботи над презентацією студент, спираючись 
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на вже отримані їм знання, здійснює подальший пошук та засвоєння необхідних 

знань певних граматичних розділів. Ці завдання стимулюють процес мислення 

студентів саме іноземною мовою. 

Процес складання презентацій передбачає: 

1) більш глибоке розуміння окремих конкретних граматичних явищ; 

2) ефективне використання засвоєного лексичного матеріалу; 

3) повторення та закріплення вже засвоєних знань; 

4) формування навичок та вмінь творчого використання отриманих знань 

у нових умовах з використанням комп‘ютерних програм; 

5) організація цілеспрямованої підготовки студентів до практичних 

занять. 

Тематичні завдання можуть бути з успіхом використані під час 

практичних занять, семінарів та інших навчальних заходах. Представлення цих 

завдань широкій аудиторії, можливість їх обговорення під час та після 

перегляду показує, що виконання таких завдань суттєво підвищує активність 

студентів, їх зацікавленість до вивчення як граматичних розділів, так і 

предмету в цілому. 

Тематика, об‘єм та вид презентацій визначаються дидактичними цілями 

конкретного заняття. Від цього залежить і зміст та терміни виконання 

презентацій. Особливо цінними є ті презентації, які сприяють розвитку 

пізнавальної активності студентів та розвитку їх творчих здібностей. 

Самостійна розробка презентацій максимально мобілізує та розвиває такі 

розумові операції як порівняння, абстрагування і конкретизація, узагальнення і 

деталізація, аналіз та синтез. У той же час це спонукає студентів до 

правильного використання таких операцій у своїй пізнавальній діяльності. Ця 

робота вносить у навчальний процес емоційне забарвлення і підвищує 

вмотивовану зацікавленість до вивчення іноземних мов. 

 

Олійник Л.В. 

Національний технічний університет України «КПІ»  

 

МОТИВАЦІЯ – НАЙВАЖЛИВІШИЙ ЧИННИК СТИМУЛЮВАННЯ 

ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Проблема мотивації, тобто системи мотивів, що спонукають вивчати 

іноземну мову, не нова. Розробка будь-якої моделі навчання іноземних мов 

повинна включати в себе обгрунтування можливої мотивації студентів. 

Особливо гостро проблема мотивації постає на немовних факультетах ВНЗ, де 

мова виступає як непрофілююча дисципліна. 

На сьогоднішній день вивчення іноземної мови є актуальним у зв'язку з 

проведенням в університеті міжнародних конференцій з носіями іноземних 

мов, великою кількістю навчальної літератури іноземною мовою, міжнародним 

обміном студентів. У зв'язку з цим перед викладачем стоїть завдання створення 

атмосфери іншомовного мовленнєвого спілкування в процесі навчання мови, 

максимально наближеною до природних умов. Найважливішим чинником, що 

стимулює процес іншомовного мовленнєвого спілкування, слід вважати 
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мотивацію засвоєння іноземної мови. У 90-ті роки дана проблема 

досліджувалася в рамках діяльнісного підходу до навчання, розробленого    

С.Л. Рубінштейном, О. М. Леонтьевим і ін. Для оптимальної організації 

навчального процесу важливо в першу чергу глибоке знання мотивів навчання, 

і по-друге, вміння правильно виявляти їх і розумно керувати ними.  

Мотиви виникають, розвиваються і формуються на основі потреб. На 

думку О.М. Леонтьєва, потреба сама по собі не може викликати 

цілеспрямовану діяльність, вона є передумовою, внутрішньою умовою 

діяльності. При вивченні іноземних мов метою повинна бути комунікативно-

пізнавальна потреба у висловленні або прийомі потрібної інформації засобами 

іноземної мови. Якщо сприйнята інформація є для студента новою, виникає 

потреба уточнити, з'ясувати. Якщо ж студент знайомий з матеріалом, що 

повідомляється, то природним буде бажання - доповнити, пояснити і т.п. Таким 

чином, завдяки усвідомленій потребі в учнів з'являється інтерес, а виконувана 

ними діяльність набуває цілеспрямованого характеру. Відомо, що усвідомлена 

мета стає потребою, якщо ця мета сприймається студентами як особистісно-

значуща. Тоді у них виникає пізнавальна потреба, а ефективність будь-якої 

навчальної діяльності перебуває у прямій залежності від неї. З цієї причини в 

умовах навчання іноземних мов на немовних факультетах вузів важливого 

значення набуває орієнтація студентів на майбутню професійну діяльність. 

Прагнення бути високоосвітченим фахівцем, знайти високооплачувану роботу,  

використовувати знання іноземної мови в своїй професійній області. 

В області навчання ІМ психологічні питання мотивації аналізуються в 

роботах А. А. Алхазішвілі, І. А. Зимньої, А. А. Леонтьєва, Н. М. Симонової і ін. 

Взявши за основу зазначені вище роботи, під мотивацією слід розуміти систему 

спонукальних імпульсів, що направляють навчальну діяльність, у разі 

позитивної установки викладача, на більш глибоке вивчення іноземної мови, її 

вдосконалення і прагнення розвивати потреби пізнання іншомовної 

мовленнєвої діяльності. Численні експерименти показали, що протягом одного 

навчального року ставлення студентів до різних видів мовленнєвої діяльності 

іноземною мовою може різко змінюватися в негативну чи позитивну сторони. 

Це в свою чергу залежить від стилю роботи викладача (постійне використання 

лише одного підручника, одноманітних видів вправ послаблює позитивні 

емоції, і студент перетворюється на пасивного споглядача), від результатів 

навчання і т. п. Так, експеримент Н. М. Симонової показав, що чим вище 

успішність з іноземної мови, тим глибше в підсвідомості учня позитивна 

установка до вивчення іноземної мови.  

Отже, основна мета навчання іноземних мов - формування здатності до 

міжкультурної комунікації - виключає привалювання в навчальному процесі 

граматичної прогресії, що придушувала до недавнього часу всі інші аспекти 

вивчення іноземних мов, на шкоду задоволенню комунікативних потреб учнів. 

Але основним завданням навчання іноземної мови стає оволодіння лише 

невеликою частиною мовних і мовленнєвих засобів досліджуваної мови.  

У системі навчання іноземної мови як іншомовної культури в першу 

чергу важливі засоби підтримки мотивації до пізнавальної, розвиваючої 
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діяльності, що в кінцевому результаті викликає у вивчаючого іноземну мову 

комунікативну мотивацію. У загальній структурі мотивації домінуючим є 

основний мотив, що визначає навчальну діяльність і формування ставлення до 

неї. Це пізнавальний мотив, тому що в його основі закладено постійне 

прагнення до пізнання, а також має місце зв'язок із змістовною та 

організаційною стороною самої навчальної діяльності.  

Успішність оволодіння ІМ сприяє формуванню мовного чуття; 

задоволення власне пізнавальних мотивів при вивченні ІМ формує стійку 

мотивацію постійної роботи над нею; використання ІМ для отримання певної 

інформації (читання журналів, газет, тлумачних словників, тощо) робить дану 

мову незамінною в пізнавальній діяльності студента, разом з тим сама мова 

посилює загальну пізнавальну діяльність учнів, а отже, підвищується і 

мотивація вивчення мови.   

 Погодження змісту навчання та способів його подачі з пізнавальними 

потребами та інтересами студентів протидіє утворенню негативної установки. 

Оптимально відібраний матеріал зміцнює всі складові мотивації: потреби, 

інтереси, емоції, самі мотиви. Формування стійкого рівня мотивації навчання 

зобов'язує викладача підбирати відповідні навчальні матеріали, які 

представляли б собою когнітивну, комунікативну, професійну цінності, що 

носять творчий характер, стимулювали б розумову активність студентів. 

Використання в навчально-виховному процесі з іноземної мови 

культурологічного матеріалу створює умови, що мотивують навчальний 

процес, а також сприяє поглибленню та розширенню сфери пізнавальної 

діяльності студентів.  

 

Павленко О.В. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПРОЕКТ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ 

МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ 

НЕМОВНИХ ВНЗ  

Система вищої освіти України, виконуючи соціальне замовлення 

суспільства, ставить за мету готувати освічених та висококваліфікованих 

спеціалістів. Окрім сукупності ділових та інтелектуальних здібностей, 

невід‘ємним показником професіоналізму виступає знання іноземної мови.  

Особливістю навчання англійської мови (АМ) як дисципліни у немовних 

ВНЗ є те, що студенти не завжди усвідомлюють доцільність її вивчення; 

відсутня чітка обґрунтованость цілей і набору умінь, якими повинен володіти 

фахівець. Пізнавальні і професійні мотиви не займають належного місця в 

загальній структурі мотивації вивчення АМ. Як відомо, значна частина 

студентів під час оволодіння професією керується внутрішніми мотивами, які є 

для них найбільш значущими, однак дослідження мотивів вивчення АМ у 

студентів немовних ВНЗ виявило протиріччя між бажанням студентів вивчати 

АМ і низьким рівнем володіння нею. Відповідно, постає питання формування 

позитивної мотивації оволодіння АМ та створення оптимальних умов, що 
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забезпечать ефективну іншомовну комунікативно-пізнавальну діяльність 

майбутніх спеціалістів. Це обумовлює необхідність впровадження у навчальний 

процес методик, що сприятимуть формуванню навичок та вмінь професійно 

орієнтованого англомовного спілкування на основі системи знань з обраної 

спеціальності.  

У наукових працях багатьох методистів визначені переваги однієї з 

сучасних методик навчання – проектної методики, яка, концентруючи у собі 

найкращі здобутки комунікативних і проблемних методів навчання АМ, сприяє 

підвищенню мотивації до вивчення АМ студентами під час виконання ними 

професійно орієнтованих проектів. Термін «професійно орієнтований проект» 

був вперше використаний у дослідженнях О.В. Кіршової, в яких авторка 

зазначає, що в аспекті навчання АМ в немовних ВНЗ створення студентами 

професійно орієнтованих проектів є ефективною формою організації 

комунікативно-пізнавальної діяльності на всіх етапах навчання. Крім того, на 

старших курсах використання проектної методики створює умови для спільної 

творчої роботи студентів, моделює науково-дослідницьку фахову діяльність, 

під час якої студенти реалізують власні можливості планування, виконання та 

оформлення певного професійно спрямованого фахового проекту [2]. 

Підкреслюючи ефективність проектної роботи як засобу мотивації, 

Бурцева Е.В. у своїх дослідженнях розглядає проект, здійснюваний у рамках 

навчання АМ в немовному ВНЗ, як спільну діяльність викладача і студентів, 

спрямовану на вирішення складної професійної проблеми і створення 

соціально-значущого продукту. В процесі такої діяльності виникають умови 

для розвитку пізнавальних і професійних мотивів вивчення АМ і покращення 

іншомовної комунікативної компетенції студентів [1]. 

Зокрема, нами встановлено, що використання професійно орієнтованих 

проектів як засобу підвищення мотивації до вивчення АМ студентами 

немовних ВНЗ має наступні переваги: 

 позитивний вплив на розвиток пізнавальних і професійних мотивів; 

 позитивний влпив на монологічне мовлення студентів, особливо 

таких його параметрів, як самостійність та аргументованість; 

 створює і допомагає розвиватися «мотивації досягнення» – бажання 

швидко та незалежно справлятися зі складними завданнями, 

збільшуючи самоповагу завдяки успішному використанню своїх 

здібностей; 

 сприяє трансформації зовнішньої мотивації у внутрішню; 

 внутрішня мотивація оволодіння АМ трансформується в мотивацію 

спілкування АМ.  

Таким чином, ефективність використання професійно орієнтованих 

проектів як засобу підвищення мотивації до вивчення АМ студентами 

немовних ВНЗ є очевидною. Однак, впровадження такої технології для 

підвищення мотивації потребує особливої організації навчального процесу, а 

саме розробки етапів навчання, змісту діяльності викладача і студентів на 

кожному з них, визначення ролі викладача як організатора, координатора, 
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партнера при провідній ролі партнерства в спільній діяльності по здійсненню 

проекту.  
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ  

ТЕЛЕВІЗІЙНОГО КАНАЛУ  

TV 5 MONDE У ВИКЛАДАННІ  ТА ВИВЧЕННІ ФРАНЦУЗЬКОЇ 

МОВИ 

Телевізійний канал TV5MONDE протягом вже 10 років запроваджує  

інноваційний мультимедійний  проект «Apprendre et enseigner avec 

TV5MONDE», який  користується підтримкою міністерства закордонних справ 

Франції, міжнародної Організації Франкофонії, міжуніверситетської організації 

Франкофонії та Європейської Комісії. В цьому проекті приймають участь 

організації –партнери, такі як Аудіовізуальні Центри іноземних мов, 

Французькі Альянси та незалежні спеціалісти. Цей проект ставить на меті  

надати можливість  викладачам французької мови урізноманітнити та збагатити 

заняття за допомогою   аудіовізуальних  ресурсів своїх телевізійних передач та  

Інтернет-сайту. 

Використовуючи ці мультимедійні засоби, викладач має змогу: 

1. знайомити студентів з особливостями та тенденціями сучасної 

французької мови; 

2. стимулювати інтерес до вивчення французької мови; 

3. використовувати інноваційні технології навчання іноземним мовам; 

4. використовувати на безоплатній основі сотні методичних розробок; 

5. відкрити студентам різноманітність та багатство світу франкофонії. 

Методичні розробки класифікуються за темами: театр, кіно, комікси, 

музика, гастрономія, подорожі. Вони можуть бути скопійовані та роздруковані 

для роботи в класі. Завдяки цим методичним матеріалам , розробленим у 

відповідності до європейських освітніх стандартів у галузі навчання іноземним 

мовам (початковий рівень А1 А2, середній рівень В1 В2, вищий рівень С1 С2) 

викладач має змогу зекономити час на підготовку заняття та запропонувати 

студентам чіткі і мотивуючи стратегії навчання. Освітні програми TV5MONDE 

розраховані для різних вікових категорій а також для різних рівнів навчання. 
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Робота з мультимедійними матеріалами  TV5MONDE може проводитись в 

аудиторіях, оснащених відео проектором,  телевізором або Інтернетом. 

Контент телевізійних передач для освітніх цілей 

Тележурнал «7 jours sur la planète» це спеціальна телевізійна передача, 

яка розроблена з метою вивчення французької мови з використання 

міжнародних новин. Це ранкова суботня програма для різних регіонів планети 

триває 26 хвилин з субтитрами французькою мовою, яка коментує події за 

минулий тиждень в 10 репортажах в різних галузях: політика, суспільство, 

культура, наука, спорт та ін.. Тележурнал «7 jours sur la planète» можна знайти 

на сайті www.enseigner.tv з відповідними методичними розробками. 

До кожної з тем пропонується 3 репортажі для викладача та студента, в яких 

пропонується різні види діяльності: аудіювання, усне і письмове мовлення, 

інтерактивні вправи з ключами до них, транскрипція кожного репортажу. 

Цикл передач «Les Cités du Monde» пропонує подорожі по великих містах 

за допомогою  відеорепортажів, фотогалерей, щоденників подорожей, звукової 

атмосфери міста чи країни. 

Телепередача «Ça bouge en France» може бути ефективно використана на 

уроках лінгвокраїнознавства Франції, адже в ній можна знайти цікаві передачі 

про різні регіони Франції і зокрема про повсякденне життя французької молоді. 

Не менш цікавим є застосування ігрових методик з використанням 

мультиплікаційних фільмів на уроках французької мови, які можна знайти на 

сайтах Web TV Jeunesse, TiViMonde PLUS. 

Інтерактивний портал, адаптований до різних навчальних рівнів 

Мультимедійний проект TV5MONDE надає можливість всім бажаючим 

самостійно вивчити або вдосконалити свої знання французької мови за 

допомогою різних програм. Зокрема у 2010 році було розроблено деякі нові 

мультимедійні програми для вивчення і вдосконалення французької мови. 

Так, Інтернет сайт «Première classe avec TV5MONDE» розрахований для 

початківців і дозволяє швидко засвоїти базові правила для спілкування з 

франкомовними користувачами Інтернету. Їм пропонуються прості вправи, 

ігрового характеру, до яких надаються ключі і які упорядковані за темами: 

театр, комікси, сучасне мистецтво та ін.., що дозволяє учневі покращити 

розуміння усного мовлення, розширити словниковий запас, перевірити знання 

граматичних правил, стимулює до подальшого вивчення мови. 

Іншою новинкою 2010 року стала програма «Test de Connaissance du 

Français» (TCF), яка пропонує тренувальні вправи для складання іспитів а 

також поради щодо стратегій досягнення позитивних результатів. 

Пропонується також перевірити знання своїх студентів за допомогою 

тестів з фразеологічних виразів, або мовних ігор «Les jeux de lettres»,таких як 

скоромовки, кросворди, та ін.. 

Телевізійний канал TV5MONDE на прохання культурних відділів 

посольств Франції та Французьких культурних центрів організує  у багатьох 

країнах світу спеціальну підготовку викладачів, які опановують мультимедійні 

технології каналу і ефективно застосовують їх у своїй роботі. 

http://www.enseigner.tv/
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Для підготовки заняття викладачеві  або студенту пропонуються on line 

багатофункціональні словники, перекладачі на 22 мови, запис відеосюжетів, 

електронні інформаційні повідомлення, спеціальні розробки для роботи з 

інтеракційними дошками. 

Молоді, а також всім, хто надає перевагу навчанню за допомогою 

сучасних інформаційних технологій пропонується безкоштовний контент 

«langue française»для  мобільних телефонів за електронною адресою 

m.tv5monde.com, який включає мультилінгвальний розмовний гід, 

мультифункціональний словник, перекладач на 22 мови, тести а також рубрику 

«Merci professeur». 

 

Петрова О.В. 

Национальный горный университет 

 

РОЛЬ КРОССКУЛЬТУРНОГО АСПЕКТА В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Преподавание и изучение иностранного языка на современном этапе 

неразрывно связано с обращением к посткоммуникативным методикам, 

вытесняющих коммуникативный подход на периферию. Такая ситуация имеет 

место в связи с более глубоким исследованием социокультурных и 

психологических особенностей страны изучаемого языка. Речь идет о сведении 

к минимуму культурных различий между странами, поиску их общих черт, что 

способствует беспрепятственному общению представителей различных культур 

и национальностей. Таким образом, на первый план выходит кросскультурный 

аспект обучения иностранным языкам, обеспечивающий не только 

коммуникацию того или иного народа, но также позволяет избежать 

культурного шока и успешно интегрировать в другой культуре. 

Опор на кросскультурный аспект в межкультурной коммуникации 

рассматривается с точки зрения учета не грамматических, лексических или 

стилистических ошибок, имеющих место при общении на иностранном языке, 

но о необходимости избежать культурологических ошибок в общепринятых 

нормах общения в том или ином языке. Примерами этому могут служить 

простейшие языковые клише, являющиеся нормой для носителя языка, которые 

нельзя заменить в силу иного мировосприятия. Так, реакция собеседника на 

известное всем выражение, используемое при встрече How are you? может быть 

следующей: Fine, thank you. Французский язык предполагает аналогичный 

набор речевых штампов в той же ситуации: Comment ça va? Bien ; merci : Как 

известно, в русском и украинском языке набор ответов на вопрос Как дела? или 

Як справи? может быть продолжен до бесконечности, причиной чему является 

совершенно иное восприятие действительности, чем у европейского человека. 

Это свидетельствует о необходимости учитывать тот факт, что каждое отдельно 

взятое слово того или иного языка не может быть использовано в речи без 

учета национального сознания индивидуума и вытекающего из этого его 

представления о мире (С.Г.Тер-Минасова).  
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В связи с этим меняется и содержание обучения иностранному языку. Что 

касается неязыковых ВУЗов, на первый план выходит не традиционное 

обучение языку для специальных целей, а наоборот – обучение языку на 

специальной дисциплине. Как показывает практика, такой подход дает высокие 

результаты в процессе обучения как языку, так и той технической дисциплине, 

которая является для учащегося профилирующей и способствует его 

дальнейшему профессиональному росту. В отдельно взятых высших и средних 

учебных заведениях такой подход уже прошел апробацию и является основой 

при обучении как иностранному языку, так и специальной дисциплине.  

Учитывая опыт своих коллег, во многих учебных заведениях также 

приняли во внимание необходимость реализации такой идеи, что вызвано 

необходимостью адекватного общения со специалистами-иностранцами, 

учебой за границей, получением грантов. Однако, обращение к такому подходу 

влечет за собой такие трудности как отсутствие высококвалифицированных 

специалистов, владеющих языком. Так, речь идет о том, что важно не только 

уметь говорить и понимать иностранный язык, но также иметь опыт работы в 

таком направлении, желательно, за рубежом, что бывает невозможно в силу 

материальных или возрастных причин. Также о высоких результатах такого 

рода занятия можно говорить в случае необходимого технического оснащения 

аудитории, в частности, наличия Интернета, что побуждает обучаемого к 

поиску информации и повышает его интерес к предмету, что не всегда 

возможно. Практика показывает, что наилучшим вариантом в процессе 

обучения иностранному языку на специальной дисциплине является 

квалифицированный специалист в какой-то технической области, носитель 

иностранного языка - преподаватель-иностранец, что также могут себе 

позволить не все высшие учебные заведения.  

Несмотря на перечисленные трудности, вопрос обучения языку с точки 

зрения учета кросскультурного аспекта все же находит разрешение 

посредством обмена как преподавателями, так и студентами, интегрирующими 

в иноязычное общество с учетом его культурных и национальных 

особенностей. 

Таким образом, направленность на кросскультурный аспект позволит не 

только направить весь процесс обучения иностранному языку в сторону 

преодоления языковых барьеров, позволит адаптироваться к социокультурным 

особенностям страны изучаемого языка, но также поможет обучаемому стать 

поликультурной личностью.  

 

Полюк І.С.                       

                                                            доцент, зав.кафедри ТПП фр.мови 

                       Національний технічний університет України «КПІ» 

  

               DEVELOPPEMENT DE L’EXPRESSION ECRITE 

                            DANS L’ENSEIGNEMENT DU FOS 

Jusqu‘aux années 60, notamment avec l‘approche classique grammaire- 

traduction, l‘écrit avait une place prioritaire et inégalable.  
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L‘oral n‘était guère enseigné. On apprenait les langues étrangères par la 

lecture, les exercices écrits de grammaire, la traduction, les rédactions et 

dissertations.  

Puis dans les années 70, les méthodes Audio-Orale et Audio-Visuelle ont 

chassé l‘écrit de la scène pédagogique.  

Elles se basaient presque uniquement sur l‘oral et considéraient l‘interférence 

de la prononciation orale avec l‘orthographe de l‘écrit comme dangereuse.  

Les quatre paramètres de la communication suivaient alors un ordre non anodin 

: comprendre, parler, lire et écrire. 

Mais aujourd‘hui, l‘approche communicative a remis en cause l‘ordre des 

priorités entre ces quatre savoir-faire par une parité relative.  

Ecrire, c‘est produire du sens. Ecrire a un but communicationnel et ce qui 

prime le plus est le sens du texte plutôt que la forme, la transmission du message 

plutôt que la correction absolue.  

Les conditions requises pour écrire sont d‘avoir quelque chose à dire, savoir à 

qui le scripteur adresse son message et pourquoi il l‘écrit.  

Tout texte est écrit pour un destinataire par l‘intermédiaire d‘un support visuel 

que ce soit un papier ou un écran.  

Bien que l‘émetteur et le récepteur ne soient pas côte à côte, écrire constitue 

bel et bien un acte de communication. 

Les buts de l‘EE sont divers : 

- présenter des informations; 

- véhiculer des sentiments ; 

- donner ses impressions ; 

- fixer ses connaissances ; 

- clarifier notre esprit, affiner notre pensée. 

- laisser une trace car l‘oral est fuyant. 

Dans tous les cas il s‘agit de véhiculer du sens. D‘un point de vue 

d‘enseignement du FOS, écrire présente certains avantages. C‘est, par exemple, 

l‘occasion pour les étudiants timides de s‘exprimer sans avoir à se mettre en avant en 

prenant la parole.  

De plus, pour le professeur, l‘écrit permet d‘avoir un suivi plus personnalisé 

avec chaque étudiant, chose plus délicate à l‘oral. 

L‘écrit est aussi un indice révélateur du degré d‘autonomie acquis par 

l‘étudiant et est synonyme de contrôle des acquis, ce qui permet au professeur de 

faire le point sur sa progression.  

On distingue généralement l‘expression guidée, semi-guidée et l‘expression 

libre. 

L‘expression guidée.  

C‘est l‘application fidèle d‘un modèle à des fins de familiarisation.(Ex : 

recopier une lettre en la personnalisant) 

L‘expression semi-guidée.   

C‘est la production écrite semi-guidée qui suppose un type d‘exercice où la 

tâche à accomplir implique un certain nombre de contraintes prédéfinies dans les 

consignes (ex: utilisation obligatoire de certaines fonctions de langues, d‘un mode 
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d‘écriture etc.) Exemple : écrire une lettre de réclamation, ce qui implique 

l‘utilisation d‘un champ lexical précis, celui de la colère ou de l‘indignation. 

L‘expression libre.  

L‘étudiantl formule «de façon autonome  une idée, une opinion personnelle  

Concernant la terminologie, on distingue une différence entre les termes  

« production » et « expression » :  la « production » est un terme en principe neutre, 

signifiant uniquement « émission de parole ou de texte écrit » sans que cette parole 

ou ce texte revête un statut particulier. C‘est un terme souvent connoté d‘une certaine 

dévalorisation parce qu‘elle traduit  une activité verbale un peu mécanique. 

L‘«expression » quant а elle est plus libre, plus créative, et engage le locuteur 

de façon plus personnelle. 

En ce qui concerne les tâches de l‘EE on peut distinguer les suivantes. Tout 

d‘abord, le professeur doit dans la mesure du possible susciter la motivation des 

étudiants.  

Les tâches et activités proposées doivent toucher les étudiants affectivement et 

intellectuellement.  

D‘autre part, dans la phase d‘entraînement à l‘E.E ce n‘est pas la correction 

absolue qui est visée mais la transmission d‘informations (donc si le texte de 

l‘étudiant est compréhensible le but est atteint.) 

Voici cinq types d‘exercices d‘Expression Ecrite:  

l‘exercice de remise en ordre ; l‘exercice de réduction ; l‘exercice 

d‘expansion ; l‘exercice de réflexion ; l‘exercice pastiche.  

A cela s‘ajoutent les différents types de textes qui ont chacun leurs 

caractéristiques: narration, dialogues, monologues, lettres, article de journal, 

commentaire, argumentation. La production écrite doit avoir un contenu qui intéresse 

les étidiants afin de les impliquer dans leur apprentissage.  
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Присяжнюк  Н.М., Ковальська Н.В. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ПІДВИЩЕННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ НА 

ОСНОВІ РОЗВИТКУ ЇХ ФОНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

        Сучасний підхід до навчання іноземних мов передбачає розвиток 

лінгвістичної компетенції, яка полягає  в здатності користуватися мовами з 

комунікативними цілями і брати участь у спілкуванні та сприяє усвідомленню 

подібних і відмінних рис  різних мов. 

        Досвід роботи зі студентами першого курсу ФЛ протягом 15-ти років 

дозволяє зробити висновок про нагальну потребу включення в програму 
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навчання окремого  вступного курсу з фонетики англійської мови, який 

сприятиме формуванню міжмовних знань, умінь та навичок. 

        З моменту заснування ФЛ пройшло вже 15  років. Протягом цього періоду 

постійно відбувалися значні зміни в навчальному процесі, а саме: змінювався 

обсяг навчальних годин, корегувалась кількість навчальних дисциплін, на 

вимогу сьогодення вводились нові сучасні навчальні теоретичні і практичні 

курси. Болонський процес вніс свої значущі зміни в загальний підхід до 

процесу навчання в Україні загалом  і, зокрема,  в НТУУ «КПІ», який одним з 

перших провідних ВНЗ нашої країни приєднався до Болонської системи освіти. 

Ключовими моментами цієї системи є кредитні модулі навчальних дисциплін, 

перенесення акценту підготовки майбутніх фахівців з аудиторії (алгоритм 

«студенти - викладач»)на самостійну роботу студентів (алгоритм «студент – 

комп‘ютер») з on line та off line  контролем з боку викладача, а також 

запровадження фахових практик студентів починаючи вже з 3-го курсу з 

продовженням на четвертому і п`ятому курсі (алгоритм «студент – викладач, 

що консультує - фахівець замовник »). 

         Всі ці інновації позитивно сприймаються і підтримуються як 

викладацьким складом ФЛ так і широким студентським загалом. Проте не 

можна не звернути увагу на те, що реальне зменшення аудиторних годин на 

базову дисципліну «Практика англійської мови» (Англійська як основна 

іноземна мова) призводить до того, що у викладачів першого курсу  

залишається обмаль часу на активне відпрацювання в аудиторії основних  

фонетичних вправ з англійської мови. В рік заснування ФЛ 15 років назад на 

першому курсі студенти мали 7 пар практики англійської мови в першому 

семестрі, а зараз тільки 4, а все інше – винесено за рамки навчальної аудиторії 

на самостійну роботу студентів (СРС). 

        Суть проблеми полягає в тому, що навчальні програми більшості 

факультетів з підготовки фахівців усного та письмового перекладу в Україні 

чомусь не включають офіційного вступного фонетичного курсу англійської 

мови. Хоча  фахова компетентність майбутнього перекладача має на увазі і 

включає таку складову як фонологічну компетенцію, тобто гарно поставлена 

вимова перекладача для повного взаєморозуміння в процесі   саме усного 

перекладу . Варто зазначити, що працюючи над фонологічною компетенцією, 

вдосконалюємо й орфоепічну компетенцію. 

        Ми не виключаємо такого обов`язкового компоненту всіх сучасних 

методик викладання іноземних мов взагалі і англійської зокрема, як активне і 

пасивне аудіювання в аудиторії і поза нею в режимі самопідготовки, не кажучи 

вже про такі сучасні можливості навчального процесу, як комп‘ютер, Інтернет, 

широкі можливості комунікації сучасного студента, який подорожує в 

реальному часі і в Інтернет просторі в рази більше ніж його однолітки 10 чи 20 

років тому назад. Але фонетичні навички відстають. 

        Як завжди викладачі-практики кафедри ТПП англ. мови знайшли вихід з 

цього становища. З перших днів   роботи факультету ми проводимо обов`язкові 

вступні фонетичні курси за рахунок годин, що виділені на практику англійської 

мови. Нами апробовані майже всі можливі варіанти: це  різного типу фонетичні 
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warming – ups,  phonetic drills,  reсitings (poems, limerics and proverbs). 

Найкращим чином зарекомендував себе вступний фонетичний курс на базі 

підручника  Дж. Трімма, який ми  використали в першому семестрі цього 

навчального року.  

        Різке зменшення аудиторних годин диктує свої умови, тому більшу 

частину завдань студентів винесено на самостійне опрацювання. Це стосується  

фонетичних вправ, що передбачають транскрибування, інтонування, виразне 

читання , декламування з подальшим вибірковим контролем в аудиторії під час 

практичних занять. Викладачами кафедри ТПП англійської мови заплановано 

розробку і впровадження системи фонетичних вправ та індивідуальних  завдань 

для самостійної роботи студентів з подальшим  on line та off line контролем. 

Пілотним проектом цього року можна вважати започаткування фонетичного 

конкурсу серед студентів-першокурсників, що ознаменує собою завершення 

вступного фонетичного курсу. Конкурс планується проводити у два тури. По 

закінченню вступного фонетичного курсу в першому семестрі, вже на самому 

початку другого семестру всім студентам-першокурсникам буде запропоновано 

брати участь в обов`язковому для всіх першому турі фонетичного конкурсу. На 

наступний другий тур пройдуть переможці першого туру по 2-3 студенти з 

кожної з восьми мовних підгруп першого курсу. Найкращі студенти, що 

переможуть в фонетичному конкурсі будуть заохочені факультетськими 

грамотами та  

додатковими балами до екзамену з англійської мови. 

        Таким чином, підвищення компетентності фахівців-перекладачів на основі 

розвитку їх фонологічної компетенції має ряд особливостей:                      

-  Нова роль викладача полягає в тому, що на нього покладаються функції 

інструктажу, координування, консультування, керування СРС;                   

- Нові інформаційні технології застосовуються(комп‘ютери, аудіо- / 

відеотехніка, засоби телекомунікації).                                             

-  Нові вимоги до студентів (вмотивованість, самоорганізація,старанність, 

працьовитість та знання ПК). 

 

Прокопова Л.І. 

Професор, доктор філологічних наук 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

НОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 

Ніхто вже не може заперечувати, що німецька мова знаходиться у 

безперервному розвитку, але всі відзначають, що розвиток німецької мови 

значно прискорився після початку науково-технічної революції. 

Цей розвиток відбувається на всіх рівнях мови: фонетичному, 

граматичному, лексичному і навіть позначився на існуванні діалектів. 

Щодо фонетики слід відзначити перший значний стрибок – фонетика 

змінила свій зразок від сценічної вимови з її головним носієм – актором, до 

стандартної вимови і її основним носієм – диктором телемовлення і радіо, що 
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призвело до  докорінних змін – орфоепічних словників від словника сценічної 

вимови Зібса до новітніх словників стандартної літературної вимови.   

Цікаві висловлення щодо німецької мови належать відомій фонетистці 

Елі Фішер-Йоргенсен. Вона пише про те, що зразок її власної вимови, 

записаний на плівку 50 років тому, здався їй вишуканим порівняно з її 

сучасною вимовою. Подібне судження висловила англійська королева, яка 

вважає, що її сучасна англійська вимова стала досить вульгарною. Отже, 

зрушення у бік демократизації частково вульгаризації фонетики помічені і на 

рівні національної орфоепії і на рівні ідіолекту. 

Стосовно граматики слід відзначити більш серйозні стрибки розвитку. 

Порівняно з епохою Гете, Шиллера і Лессінга помічені значні зрушення у 

синтаксисі. Довжина речення скоротилася більш ніж на половину. Застаріли 

деякі сполучники, спостерігаються порушення порядку слів у будові 

німецького речення, що вважалось колись святим правилом норми німецького 

синтаксису. Дослідники цього явища вважають, що це відбувається з огляду 

потреби економії зусиль з метою швидше донести основний зміст інформації, 

яка криється у дієслові. Нажаль, це явище лишається недослідженими на рівні 

ідеолекта, тобто у різних жанрах літератури і у різних письменників. Так само 

чекають на своє визначення статусу цього явища (граматичного чи 

стилістичного) і ступені його нормалізації.  

Морфологія, так само як і синтаксис відчуває значний рух. Перш за все це 

стосується слабкої відміни, у якій спостерігається ліквідація закінчення – en у 

знахідному та давальному відмінках. Наприклад: President, Aspirant, та інші 

лишаються без закінчення – en. Це явище частково поширюється на групу 

іменників, що закінчуються на – е, наприклад: Löwe, Matrose.  

Спостерігається також спрощення закінчення – s у власних іменах. Отже, 

не die Leiden des jungen Werters, a die Leiden des jungen Werter. Тут також діє 

закон економії. Вважається, що артикля як покажчика певного відмінка цілком 

вистачає, щоб відбити приналежність. Процес перетворення сильних дієслів на 

слабкі іде повним ходом, наприклад: trug – tragte, хоча деякі діеслова 

вживаються паралельно у двох формах сильній та слабкій, наприклад: buk – 

backte. 

Отже, граматика, яка розвивається швидше і фундаментальніше, ніж 

фонетика і лексика конче потребує нормалізації і регламенталізації, принаймні 

з дидактичною метою. 

Лексика характеризується переміщенням слів із більш низьких 

стилістичних прошарків у більш високі.  

Класичний стиль літературних творів заміщується побутовим розмовним 

стилем. Якщо раніше літератори створювали діалоги за зразком писемної мови, 

то тепер вони пишуть текст, як розмовляють. Знаменно, що термін 

Schriftsprache замінюється більш точними термінами Standardsprache, neutral, 

normal (P. Klappenbach). Це явище можна зіставити з фонетичним процесом. 

Розуміння того, що мова є соціальним явищем, знаходить підвищений 

інтерес у дослідників соціолектів. Досі предметом досліджень була мова 
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студентів. Зараз це поширюється на мову школярів, солдатів, рибалок і 

мисливців.  

Слід відзначити, що роль діалектів, які займали ледве не перше місце у 

суспільному житті Німеччини дещо нівелюється під впливом радіо та 

телебачення.  

Ще одне джерело здійснює свій вплив на розвиток німецької мови – 

розмовна мова. Розмовною мовою без граматичної регламентації користується 

німецьке суспільство більш глибоко і широко, ніж німецькою писемною 

літературною мовою і вона безумовно здійснює  свій вплив на літературну 

мову, деформує її і підкоряє своїм законам. Досліджуючи тенденції розвитку 

слід зважити на те, наскільки розмовна мова впливає на літературну німецьку 

мову. 

Протопопова І.І. 

Національний технічний університет України «КПІ»  

 

 UP-TO-DATE APPROACHES AND INNOVATIVE TENDENCIES IN 

FOREIGN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING   

Over the past time new routes have been developed and perfected in the search 

for innovative approaches to the ever urgent problem of foreign language teaching.  

The communicative approach has been enriched over time through the 

contribution of concepts in the field of pedagogy and in that of psychology. Concepts 

like constructivism, dialogic learning, experiential learning, socio-cultural theory and 

in the field of psychology  that is the  motivation studies play a most crucial and 

important role in teaching process. Other factors are now impacting on teaching and 

learning through an awareness of the importance of learning environments 

themselves (multistage learning, formal, non - formal and informal settings for virtual 

synchronic and non - synchronic interaction), the need to promote ongoing learning 

as well as learning to learn (learner autonomy). In addition, the field of linguistics 

(and subfields) has contributed further light on language learning processes 

(information processing, noticing, memory). Also changes at the societal level, as a 

result of the waves of immigration throughout Europe, have highlighted the 

importance of the intercultural challenge - already identified as an educational goal to 

be reached through the communicative approach but which has recently acquired 

more visibility through many projects.  

      Thus, the last decades have represented a fertile period for reflection in the 

foreign language teaching field with the development of new innovative approaches 

for multilingualism capable of facing new demands such as inter - comprehension, 

integrated approach, task-based learning, and lexical approach.  

     The above mentioned approaches are not self exclusive. The multilingual 

education of an individual can be promoted even at the same time. Considering that 

language learning requires a considerable amount of input and negotiation, computer-

mediated communication, such as e - mail, computer conferencing, online discussion 

could bring great benefits in language teaching and learning. Using computer-

mediated communication in the classroom could encourage student participation and 
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communication by reducing the sense of fear or intimidation that often occurs in face-

to-face communication and by allowing more time for reflection. 

     In spite of its potential in language learning, CMC tends to be interpreted within a 

limited scope. Generally, the implementation of computers, including CMC, is 

expected to facilitate and support peer work, group work, and task-based activities. In 

language learning, however, there is little understanding of the benefits of this kind of 

computer-assisted collaborative learning. As Crook (1994) points out, there is a need 

for emphasizing cognitive advantages in collaborative learning that differ from the 

motivational aspect of cooperative activities. The use of computers for language 

learning tends to highlight an increase in communication among students via 

computers and focuses more on the motivation aspect, outweighing cognitive 

advantages of interaction generated during collaborative learning activities. 

     The potential benefits of computers in language teaching need to stress that the 

use of computers can increase the quality of students' communication as well as 

enhance their motivation to engage in their learning. For instance, using online 

discussion boards can promote students' meaning-making process, utilize their 

potential of creating optimal learning environments in which learners can participate 

and enhance their cognitive development and enhance interaction skills to help their 

peers understand their notions. 

     Teacher behaviour is considered also to be an important factor for teaching and 

learning process. Teacher behaviour determines the type of the classroom whether it 

is teacher-centered or learner-centered. This study was designed to investigate if the 

students‘ attitude towards teacher behaviour affects their learning achievements in 

order to see if there was a need to shift from teacher-centered to learner-centered 

classrooms. The data was collected through questionnaires and semi-structured 

interviews, which served as the basis of the study. The aim of the questionnaire was 

to reveal the relationship between students‘ attitude towards teacher behaviour and 

their achievement. The interview was conducted to find out if students‘ needs are 

being met in English classrooms. The findings of the research reveal that students‘ 

achievement is positively related to their attitude towards the following types of 

teacher behaviour: clarity of the explanation of concepts, enthusiasm, encouraging 

students‘ participation in class, fostering understanding and interest and providing 

choice and, of course,  teacher‘s image. Therefore, moreover it can nevertheless  be 

suggested that there is a need to shift from teacher-centered to learner-centered 

classrooms in language teaching settings, particularly emphasizing the above 

mentioned types of teacher behaviour. 

 

Рогоза А.П. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

PEER TUTORING WORLD-WIDE PRACTICE 

According to E. Conrad from the Center for Educational Research and 

Development, University of Arizona, peer tutoring is an organized learning 

experience in which one student serves as the teacher or tutor, and one is the learner 
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or tutee. Peer and cross-age tutoring is immensely beneficial, the three commonly 

cited advantages being:  

- learning of academic skills (which is self-evident, for in order to be able to 

teach one has to learn first), 

- the development of social behaviour and classroom discipline (class-wide 

peer tutoring practice must be well-structured, timed and monitored – that is why it 

requires constant attention on the part of tutors, tutees and the teacher overlooking the 

process), 

- the enhancement of peer relations (with useful communication and help). 

Peer tutoring is a very old practice known since hunter-gatherer times, when 

children relied not only on adults, but their siblings as well – ―parents teaching their 

offspring how to make a fire and to hunt and adolescents instructing younger siblings 

about edible berries and roots) was probably the first pedagogy among primitive 

societies‖, as Jenkins and Jenkins write.  

In the XX-XXI centuries, there exist two core models of peer tutoring, so 

called the OLD one and the NEW one. Here they are in comparison - the OLD 

(widely used until approximately 1991): less proficient tutored by more proficient 

student, remedial help, tutee dependency, learning by receiving, emphasis on tutee 

improvement, limited use of student resources. The NEW (introduced in 1991): 

everyone is a tutor, reinforcement/enrichment, conversion of tutee to tutor, emphasis 

on tutor development, multiple increase of help-giving resources. 

The pace at which peer tutoring gains popularity and recognition is incredibly 

fast. Only three years ago, there was much more less information on the subject to be 

found on the Internet: the American annual Tutorpalooza festival resource and 

various projects created by separate individuals or groups of teachers. Nowadays, 

peer tutoring has become an essential element in the educational process in colleges 

and universities of Europe and America.  

The Texas Christian University, Department of Modern Language Studies, 

where peer tutoring has become a well organized and structured process, the OLD 

model of tutoring is used. Help is available on appointment basis for students 

studying German, Italian, French, Japanese, and Chinese. The program provides 

assistance for those who encounter difficulties with class assignments and, moreover, 

those who want extra practice in learning the languages.  

Everyone interested may get up to 10 hours of free tutoring from intermediate 

to advanced learners of one or more of the languages offered in the Department of 

Modern Languages or Native speakers of one of these languages.  Tutors are 

recommended to the program by faculty members in the department based on their 

proficiency and competence in the target language. Selected tutors must attend a 

mandatory orientation and training provided by the coordinator of the Peer Tutoring 

program, where they learn the new one-on-one tutoring techniques and 

methodologies required for the course. It is emphasized that a tutor should never 

complete the assignment for his or her tutee, but provide assistance only. It is also 

forbidden to predict or guarantee grades. 

Eligible students request an appointment online via completing a special form 

with their name, title of course, and, most importantly, the information on what kind 
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of help they need. After receiving the confirmation, students meet their tutors in the 

Language Media Center, Monday through Friday.  

Similar types of peer tutoring programs exist in the Center for the Study of 

Languages and Cultures of the University of Notre Dame, Emory College of Art and 

Sciences of the Emory University in the USA, Fanshawe College and Humber 

College in Ontario, College of DuPage in Illinois, and many more. 

The NEW model of peer tutoring was successfully used in an eight-week 

online project connecting Spanish-speaking English-language learners in Catalonia 

with English-speaking Spanish-language learners at a Scottish primary school. Its 

authors S.B. Gelabert, D.D. Gisbert (Universitat Autonoma de Barcelona), A. 

Thurston (University of Stirling, Scotland) and K. Topping (University of Dundee, 

Scotland) state that ‗in our modern society, it is almost indispensable to employ the 

use of technology for foreign language teaching, but is necessary to develop 

innovative methodologies in order to integrate successfully computers into the 

foreign languages curriculum.‘ 

34 students from both countries were paired according to their knowledge (the 

best with the best ones, and the worst with the worst). Each week a student was to 

write a text on a theme suggested (‗My Birthday‘, ‗My Town‘, etc.) in his second 

language and send it to his colleague abroad. Simultaneously, he was to check the 

text sent by his partner, specifying the type of mistakes made. After receiving the 

corrected text, the student was to rewrite and send it again for recheck. As a result of 

the project, the students‘ grades and motivation increased dramatically.  

In conclusion, the greatest benefit of peer tutoring is the possibility to learn 

how to work independently, control yourself and take responsibility for the other 

student‘s knowledge. Both new and old models can be applied according to the 

situation; moreover, modern computer technologies can facilitate and improve the 

process of tutoring. 
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ВТІЛЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ 

МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

Необхідність реформування вищої технічної освіти в Україні викликана 

соціальним замовленням, відповідно до якого сучасний інженер повинен бути 

не тільки високо кваліфікованим фахівцем певної галузі, а й володіти широким 

спектром компетенцій, що дозволять йому ефективно і повноцінно 

функціонувати у різноманітних культурних й професійних середовищах.  

Педагогічна інтерпретація соціального замовлення по відношенню до 

іноземних мов матеріально засвідчується в навчальних планах, концепціях та 

інших директивних документах, зокрема в Типовій та Рамковій Програмах з 

іноземних мов для професійного спілкування. Метою навчання іноземних мов у 

вищий технічній школі означені програми визнають розвиток діяльнісної 

іншомовної компетенції у повсякденних, загальних ділових, фахових ситуаціях, 

що входять у приватну, суспільну, професійну та освітню сфери. Основою такої 

компетенції вважається професійно орієнтована міжкультурна комунікативна 

компетенція, що включає фахову, іншомовну комунікативну, соціокультурну, 

навчальну і методичну компетенції [1:10].  

Іншомовна освіта на кожному етапі розвитку суспільства віддзеркалює 

культурні вимоги і суспільні запити часу. Характерною ознакою і вимогою до 

сучасної інженерної освіти є збереження і збагачення людських цінностей, 

інтернаціоналізація освіти, оскільки спрямованість вищої технічної освіти, 

процесу навчання тільки на накопичення знань й інформації не виправдала себе 

і стало однією з багатьох причин кризи інженерної освіти та інженерної 

діяльності на початку даного століття.  

Це визначає головну тенденцію навчання у вищих технічних закладах: 

гуманізація і гуманітаризація підготовки інженерів. В освіті має відбутися зсув 

акценту з наукових знань на особистість, на світ культури. Трикутник: освіта, 

виробництво, людина обертається таким чином, щоб центральною, зв‘язуючою 

ланкою стала людина, що переведе освіту в антропологічну парадигму і 

зробить її центрованою не на виробництві, а на культурі. Основою 

гуманістичного процесу навчання є ідея цілісної людини, самопізнання і 

саморозвиток якої відбувається через професійну й соціальну діяльність 

особистості під впливом світу ідей, мислення, цінностей, духовної культури, 

почуттів, взаємовідносин людей. Складність процесу гуманітаризації технічної 

освіти полягає у необхідності впливати на стиль мислення студентів. В 

психології розрізняють гуманітарний і природничо-науковий стилі мислення. 

Їх відмінність визначається різницею між науками про природу, метою 

вивчення яких виступають об‘єктивні знання, що матеріально представлені у 

новій техніці й технологіях, і гуманітарними науками про людину, 

спрямованими на створення культурних цінностей. Інша відмінність між 

даними сукупностями наук полягає в способах формування знань і 
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компетенцій. Предмети природничого циклу можна вивчити і мета такого 

навчання полягає у засвоєнні знань, розвитку навичок їх практичного 

застосування. У вивченні гуманітарних дисциплін неможливе лише засвоєння 

змісту, повинна відбуватися інтеріоризація такого змісту, формування культури 

сприйняття нової інформації, утворення цінностей досвідченої особистості. 

Цілком очевидно, що технічні спеціальності як майбутній фах обирають у 

більшості випадків люди, яки мають схильність до природничо-наукового 

стилю мислення. Метою гуманізації освіти має стати засвоєння студентами 

технічних спеціальностей надбань світової культури, що означає не лише 

інформаційну обізнаність, а сприйняття культури як власних внутрішніх 

цінностей. 

В основу навчання мають бути покладені, з одного боку, навчальні й 

професійні потреби студента, а з іншого – необхідність розвитку його як 

представника власної й загальнолюдської культури. Це виявляє ще одну сталу 

тенденцію сучасної іншомовної освіти у вищий технічній школі – орієнтація 

навчально-виховного процесу на особистість студента.  

Найбільш повно названі тенденції втілюються  в освітньому процесі, 

побудованому на особистісно-орієнтованому підході, який є функціональною 

складовою міжкультурного або культурологічного підходу до навчання 

іноземних мов. Особистісно-орієнтований підхід дозволяє центрувати систему 

освіти на студенті, інтересах його розвитку, пізнавальній діяльності та 

базується на принципах [2:27], які дозволяють виявити резерви підвищення 

креативності, продуктивності й індивідуалізації навчання: 

○ принцип особистісного цілевизначення студента; 

○ принцип метапредметних основ освітнього процесу;  

○ принцип побудови навчального процесу на основі міжпредметних зв‘язків, 

тобто інтегроване навчання іноземних мов і спеціальності; 

○ принцип  вибору індивідуальної освітньої траєкторії;  

○ принцип освітньої рефлексії; 

○ принцип інноваційного спрямування навчання;  

○ принцип продуктивності навчання;  

○ принцип ситуативності навчання;  

○ принцип освітньої автономії у формуванні вторинної мовної особистості під 

час розвитку іншомовної комунікативної компетенції. 

Останній із зазначених принципів за своєю важливістю визнається 

вітчизняними дидактами ще однією сталою тенденцією сучасної вищої 

технічної школи – освітньої автономії студента, яка реалізується в умовах 

безперервності й наступності відповідно до тези, проголошеної в 

Загальноєвропейських Рекомендація з мовної освіти – «вивчення іноземної 

мови впродовж усього життя». Формування у студентів освітньої автономії 

передбачає розвиток у них стилів й стратегій, умінь самоосвіти і самооцінки. 

Освітня автономія включає різні види самостійної роботи: автономне навчання, 

напівавтономне навчання, індивідуалізоване навчання, самоосвітнє навчання та 

ін., які розрізняються ступенем відповідальності за організацію, здійснення, 

контроль і результати навчальної діяльності.  
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Автономність та незалежність у вивченні іноземних мов тісно пов‘язані з 

двома напрямами: а) індивідуалізація навчання, яка базується на положенні про 

те, що всі студенти мають різні здібності, різні потреби і різні стилі навчання; 

б) центрованість навчання на студенті, яка характеризується переходом від 

викладання мови як передачі суми знань до вивчення мови як активного 

використання знань, що передбачає необхідність вдосконалення не тільки 

методів навчання, а й  методів вивчення іноземних мов. Проте слід зважати на 

те, що сам факт впровадження моделі самонавчання не виступає достатнім 

фактором розвитку автономності та незалежності студентів. Значною 

складовою успіху цього процесу є направляюча і координуюча роль викладача.  

Особливо важливою тенденцією іншомовної освіти студентів технічних 

факультетів у  світлі зазначеної вище освітньої мети   є інтегроване навчання на 

основі міжпредметних зв‘язків. Це також принцип навчання, який за своєю 

актуальністю набув характеристик сталої тенденції. Мовна підготовка тісно 

пов‘язана з вивченням спеціальності. Сучасні програми чітко орієнтують на 

вивчення не загальної іноземної мови і навіть не мови або «підмови» 

спеціальності, а на розширення професійної компетенції за допомогою 

іноземної мови. Співпраця між мовними і технічними кафедрами сприяє 

можливості  цільової орієнтації змісту мовного навчання для кожної окремої 

спеціальності, більш усвідомленого і кваліфікованого відбору навчальних 

матеріалів. Широкого розповсюдження заслуговує запроваджена на деяких 

факультетах НТУУ «КПІ» практика узгодження навчальних планів випускових 

технічних кафедр і кафедр іноземних мов професійного спрямування. В межах 

такої співпраці плани базових лекційних курсів із спеціальності студентів, 

тематичний перелік змісту профільних дисциплін, стають основою для відбору 

навчальних текстів для вивчення іноземної мови. На аудиторних мовних 

заняттях і під час позааудиторної та самостійної роботи студенти формують 

навички і вміння тих самих чотирьох видів мовленнєвої діяльності: читання, 

аудіювання, говоріння і письма, проте  основою для цього виступають тексти, 

тематично пов‘язані з матеріалом спеціальності, який вони саме в цей час 

вивчають рідною мовою. Одночасно вирішуються дві задачі: формування 

іншомовної комунікативної компетенції та розширення і поглиблення знань із 

спеціальності. Джерела навчальних матеріалів різноманітні: монографії, 

дисертації, наукові збірники, які надають технічні кафедри; Інтернет - ресурси, 

патентні статті тощо. Такі іншомовні тексти дають можливість ширше 

ознайомитись з виучуваними темами спеціальності, розглянути підходи і 

здобутки різних наукових шкіл, що неможливо зробити на заняттях з фахових 

дисциплін через брак навчального часу.  

Таким чином послідовна і чітко спланована реалізація сталих тенденцій 

іншомовної освіти у навчанні студентів технічних спеціальностей може 

розглядатися як запорука підвищення кваліфікації майбутніх інженерів і  

формування культурно збагачених особистостей, що забезпечить зростання 

конкурентноздатності українських фахівців на європейському і світовому 

ринках праці й сприятиме відродженню креативного потенціалу вітчизняної 

інженерної школи. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК ЯК ЗАСІБ ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 
Головною проблемою розвитку дистанційного навчання є створення 

нових методів і технологій навчання, що відповідають телекомунікаційному 

середовищу спілкування. У цьому середовищі студенти не пасивні споживачі 

інформації, в процесі навчання вони створюють власне розуміння предметного 

змісту навчання. 

Успішне створення й використання дистанційних навчальних курсів з 

іноземної мови повинне починатися із глибокого аналізу цілей навчання, 

дидактичних можливостей нових технологій передачі навчальної інформації, 

вимог до технологій дистанційного навчання з погляду навчання конкретній 

іноземній мові, коректування критеріїв навченості. 

Дидактичні особливості курсу дистанційної освіти обумовлюють нове 

розуміння й корекцію цілей його впровадження, які можна позначити в такий 

спосіб: 

 стимулювання інтелектуальної активності студентів за допомогою 

визначення цілей вивчення й застосування матеріалу, а також 

залучення студентів у відбір, пророблення й організацію матеріалу; 

 посилення навчальної мотивації, що досягається шляхом чіткого 

визначення цінностей і внутрішніх причин, що спонукують учитися; 

 розвиток здатностей і навичок навчання й самонавчання, що 

досягається розширенням і поглибленням навчальних технологій і 

прийомів. 

До числа дидактичних принципів, яких торкаються комп'ютерні 

технології передачі інформації й спілкування, у першу чергу варто віднести: 

 принцип активності; 

 принцип самостійності; 

 принцип сполучення колективних і індивідуальних форм навчальної 

роботи; 

 принцип мотивації; 

 принцип зв'язку теорії із практикою; 

 принцип ефективності.  
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У зв'язку з цими принципами засоби навчального процесу, які 

використовуються в освітньому процесі дистанційного навчання, повинні 

забезпечувати можливість: 

 індивідуалізувати підхід до студента й диференціювати процес 

навчання; 

 контролювати того, кого навчають, з діагностикою помилок і 

зворотним зв'язком; 

 забезпечити самоконтроль і самокорекцію учбово-пізнавальної 

діяльності студента; 

 демонструвати візуальну навчальну інформацію; 

 моделювати й імітувати процеси і явища; 

 проводити лабораторні роботи, експерименти й досвіди в умовах 

віртуальної реальності; 

 прищеплювати вміння в прийнятті оптимальних рішень; 

 підвищити інтерес до процесу навчання; 

 передати культуру пізнання й інше. 

Хотілося б підкреслити особливу важливість визначення цілей курсу. 

Для побудови чіткого плану курсу необхідно: 

 визначити основні цілі, що встановлюють, що студенти повинні 

вивчити; 

 конкретизувати поставлені цілі, визначивши, що студенти повинні 

вміти робити; 

 спроектувати діяльність студента, що дозволить досягти цілей. 

Дуже важливо домагатися того, щоб поставлені цілі допомагали 

визначити, що очікується від студентів після вивчення курсу іноземної мови. 

Конкретизація цілей дозволяє дати уявлення про те, що студент зможе зробити 

наприкінці кожного уроку. Фактично необхідна постановка цілей для кожного 

уроку курсу. 

Мети допомагають сконцентруватися на розвитку пізнавальної діяльності 

студента і визначити, на якій стадії він перебуває. 

Правильно сформульовані цілі дозволять студентам: 

 настроїти мислення на тему навчання; 

 сфокусувати увагу на найбільш важливих проблемах; 

 ретельно підготуватися до тестів і інших засобів оцінювання. 

Діяльність повинна бути спроектована у відповідності зі 

сформульованими цілями. При плануванні й розробці дистанційних навчальних 

курсів необхідно брати до уваги, що основні три компоненти діяльності 

педагога, а саме викладання навчального матеріалу, практика, зворотний 

зв'язок, зберігають своє значення й у курсах дистанційної освіти. 

Розроблений і реалізований підхід до дистанційного навчання полягає в 

наступному: 

 перед початком дистанційного навчання проводиться психологічне 

тестування студента з метою розробки індивідуального підходу до 

навчання; 
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 навчальний матеріал представлений у структурованому виді, що 

дозволяє студенту одержати систематизовані знання по кожній темі. 

Зміст курсу з іноземної мови для дистанційного навчання студентів має 

бути педагогічно відпрацьованим й систематизованим й складається з 

комплексу психологічних тестів, програми навчання й електронного 

підручника, що задовольняє вищевикладеним принципам. 

Програма навчання - один з найбільш важливих видів роздавальних 

матеріалів для студентів, що навчаються дистанційно. Студенти звертаються до 

неї для одержання точної і ясної інформації. Таке керівництво містить у собі: 

 інформацію про систему дистанційного навчання, про методи 

дистанційної освіти; 

 біографічну інформацію про викладача; 

 технологію побудови навчального курсу; 

 мети курсу; 

 критерії закінчення навчання; 

 години телефонних консультацій; 

 опис іспитів, проектів письмових робіт; 

 інші інструкції. 

Електронний підручник, містить навчальні матеріали для дистанційного 

навчання, розділений на не залежні теми- модулі, кожна з яких дає цілісне 

подання про певну тематичну область, і сприяє індивідуалізації процесу 

навчання, тобто той, що навчається, може вибрати з варіантів навчання: 

вивчення повного курсу по предмету або вивчення тільки конкретних тем. 
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4. Давыдов Д.А., Шарафиев Р.Г. Дистанционное образование и 
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Сарієва А. Б.  

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ 

Одной из главных задач современного образования, в том числе 

языкового, научить учащегося функциональной грамотности, т.е. способности 

думать критически и решать профессионально и личностно значимые 

проблемы. Обучение ИЯ будет эффективным тогда, когда обучаемым будет 

предоставлена возможность мыслить и решать проблемы средствами ИЯ. 

Специфика предмета «иностранный язык» кроме всего прочего заключается 

еще и в том, что мы обучаем не основам наук, а речевой деятельности, 

предметом же речевой деятельности является мысль. 
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Поэтому основными видами деятельности при обучении ИЯ должны быть 

такие виды деятельности, которые бы были направлены на стимулирование 

самостоятельного мышления учащихся, рассуждений, аргументирования 

собственной точки зрения на ту или иную проблему. 

Возможности Интернет технологий (IT) в обучении предоставляют 

огромный потенциал для реализации поисковых и проблемных методов в 

обучении ИЯ, в частности, такая разновидность электронного обучения (e-

learning) – как веб-технологии (web-learning/web-based learning). 

Обучение с помощью веб-технологий ассоциируется обычно с тем, что 

для просмотра учебных материалов необходим веб-браузер.  Такое обучение 

предполагает размещение содержание в веб-браузере и сами учебные 

материалы распространяются в Интернете в формате веб-страницы. Конечно, 

обычно при таком обучении содержание размещается в сети Интернет, хотя 

возможны и альтернативы, т.к. гипертекстовый формат веб страниц не 

обязательно требует наличие Интернета или сетей. Например, иногда учебные 

веб страницы записываются на CD, а во многих случаях носителями являются и 

CD и веб сайт.  

Важно помнить, что используя ИКТ в качестве поддержки к очным 

занятиям, в данном случае веб технологии, во главу угла ставится конкретная 

дидактическая задача, потребность учебного процесса. Здесь мы  хотели бы 

проанализировать потенциал нескольких популярных зарубежных 

педагогических технологий, основанных на использовании совокупности 

поисковых и проблемных видов деятельности, реализуемых наиболее 

эффективно посредством современных веб-технологий и имеющих 

общедидактический потенциал: ―Hotlist‖ – Список ссылок, ―Multimedia 

Scrapbook‖ – Мультимедийная коллекция, ―Treasure Hunt‖ – Поиск сокровищ, ― 

Subject Sampler‖ – Коллекция примеров, ―WebQuest‖ – Веб-квест.  

Используя любое средство ИТ или их сочетание в качестве средства 

обучения в очной форме, мы строим специфичное обучение, но которое также 

как и традиционное представляет собой педагогическую систему.  

Кроме основной цели  - формирование иноязычной коммуникативной 

компетенции обучаемых, эти технологии способствуют формированию умений 

работы с информацией, критического мышления, т.е. развивают у обучаемых 

информационную компетенцию, что так необходимо для эффективной 

жизнедеятельности в современном информационном обществе.  

Кроме того, развивая информационную компетенцию средствами ИЯ, мы 

способствуем наиболее эффективному дальнейшему развитию всех видов 

иноязычной коммуникативной компетенции, поскольку предоставляем 

возможность использовать язык по его прямому назначению как средство 

общения во всех видах речевой деятельности, работать с аутентичной 

информацией Интернета, сотрудничать с одноклассниками, общаться, в 

письменной форме на иностранном языке. Разумеется, такого рода работа 

предполагает  уровень сформированности иноязычной коммуникативной 

компетенции не ниже Pre-intermediate и Intermediate, т.к. работать приходится с 

аутентичными материалами Интернета.  
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Таким образом, любая проблемная задача в зависимости от содержания 

обучения и дидактических целей может быть спроектирована посредством веб 

технологий и направлена на погружение в проблему, поиск дополнительных 

ресурсов для решения проблемной задачи, исследовательскую и 

познавательную деятельность.  

Учебным содержанием в русле проблемного обучения ИЯ может 

выступать лингвистический, коммуникативный и духовный  уровень 

проблемности. В данной классификации проблемные задачи строятся  для 

обучения аспектам языка, видам речевой деятельности и духовно-

познавательной деятельности по решению духовно-значимых проблем в 

соответствии с выделенными уровнями проблемности.  

Познавательно-лингвистические задачи создают проблемные ситуации на 

известном предмете неизвестными средствами (языковыми единицами) для 

овладения этими средствами. Очевидно, что уровень проблемности здесь 

ограничен, но для ее поддержания может быть использована продуктивная 

оппозиция или отношение родной/неродной язык, первый ИЯ/второй 

иностранный язык. Познавательно-коммуникативные задачи являются основой 

для создания проблемной ситуации на известном, частично известном предмете 

высказывания известными средствами, то есть языковыми единицами для 

выявления неизвестных способов формирования и формулирования мысли, т.е. 

видов речевой деятельности. Здесь на основе материала, использованного для 

обучения аспектам языка, можно обучать говорению, письму, аудированию и 

чтению. Познавательно-духовные задачи лежат в основе создания проблемной 

ситуации с известными, ранее отработанными способами формирования и 

формулирования мысли посредством известных языковых средств для 

выражения неизвестного нового содержания, мысли, (духовных проблем) 

предмета высказывания. Здесь может осуществляться решение собственно 

предметных, мыслительных задач, заданных в проблемной ситуации и 

осознаваемых учеником в качестве собственных личностно-значимых проблем, 

различного уровня сложности. 

 

Свірепчук І. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ПИСЬМО И ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ 

В последние годы роль письма в обучении иностранному языку 

постепенно повышается, и, в некотором смысле, письмо начинают 

рассматривать как резерв повышения эффективности в обучении иностранному 

языку. Нельзя не учитывать и практическую значимость письменного речевого 

общения в свете современных средств коммуникации, таких как электронная 

почта, интернет и т.п. Зарубежные поездки студентов, аспирантов и молодых 

ученых предполагают умение делать записи на иностранном языке, составлять 

и заполнять анкету, отвечать на вопросы анкеты, писать заявление о приеме на 

учебу или работу, писать краткую или развернутую  автобиографию, писать 
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личные или деловые письма, употребляя нужную форму речевого этикета 

носителей языка, в том числе и форму делового этикета. 

Письменная речь наряду с говорением представляет собой так 

называемый продуктивный (экспрессивный) вид речевой деятельности и 

выражается в фиксации определенного содержания графическими знаками. 

Психофизической основой письменной речи является взаимодействие 

двигательного, зрительного слухоречемоторного анализаторов. Опора на все 

анализаторы дает значительно больший эффект. 

Как известно, письмо тесно связано с чтением. В их системе лежит одна 

графическая система языка. При письме идет кодирование или зашифровка 

мысли с помощью графических символов, при чтении – их декодирование или 

расшифровка. Если правильно определить цели  обучения письму и 

письменной речи, учитывать роль письма в развитии других умений, 

использовать упражнения, полностью соответствующие цели, выполнять эти 

упражнения на подходящем этапе обучения, то устная речь постепенно 

становится богаче и логичнее. Вспомогательную роль письмо выполняет при 

выработке грамматического навыка, при выполнении письменных заданий от 

простого списывания до заданий, требующих творческого подхода, что создает 

необходимые условия для запоминания. Без опоры на письмо обучающимся 

трудно удержать в памяти лексический и грамматический материал. Вся 

система языковых и условно-речевых упражнений, выполняемых в письменной 

форме, относится к учебной письменной речи. Письменные изложения, 

сочинения, творческие диктанты, составление планов и тезисов для сообщения 

на заданную тему, написание личного или делового письма, т.е. письменные 

рассказы по заданным ситуациям, относятся к коммуникативной письменной 

речи. 

Письменная речь рассматривается в качестве творческого умения, 

понимаемого как способность изложить в письменной форме свои мысли. Для 

этого надо владеть орфографическими и каллиграфическими навыками, 

умением композиционно построить и оформить в письменном виде речевое 

произведение, составленное во внутренней речи, а также умение выбрать 

адекватные лексические и грамматические единицы. Обучение письменной 

речи включает разного рода речевые упражнения для обучения составлению 

письменного сообщения; письменно-речевые упражения для работы с 

печатным текстом; письменно-речевые упражнения, обусловленные процессом 

чтения, аудирования и устного общения. Письменно-речевые упражнения для 

работы с печатным текстом, помимо известных всем упражнений, могут 

содержать, как считает Е.А.Маслыко, следующие: перепишите текст, исключая 

из него второстепенные слова и предложения; составьте письменное сообщение 

потенциальному, реальному или воображаемому адресату, используя 

содержание письма; подготовьте план-конспект устного выступления, 

используя подборку текстов по теме или проблеме. При чтении (просмотровом, 

ознакомительном, изучающем) интерес представляют, по мнению 

Е.А.Маслыко, письменные упражнения типа: найдите в тексте и выпишите 

необходимую информацию; сделайте письменный обзор по теме или проблеме, 
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используя при этом различные источники на иностранном языке; составьте 

аннотации по статьям специального журнала (сборника); по аналогии со 

статьей (ее структурой) подготовьте материал для предполагаемой публикации 

в специальном журнале; в процессе чтения литературы (текстов) сделайте 

письменные заметки для последующей работы с материалом. При восприятии 

иностранной речи на слух (аудировании) обучающиеся могут сделать записи: 

составить конспект аудиотекста по заранее предложенному плану (по 

ключевым словам); сделать записи к отпечатанным опорным сигналам в 

процессе прослушивания аудиотекста; в соответствии с заданной 

коммуникативной ситуацией (задачей) выделить из аудиотекста информацию и 

записать ее. Можно использовать свободный диктант. В этом случае 

преподаватель читает аудиотекст по абзацам, обучающиеся записывают то, что 

запомнили. Для облегчения выполнения задания заранее даются план или 

ключевые слова. При восприятии письменной речи обучающиеся составляют 

список вопросов для обсуждения с реальным собеседником, тезисы, составляют 

кодограммы, таблицы для устного сообщения по определенной теме (проблеме) 

или ситуации. Практика письменной речи позволяет сделать переложение 

печатного текста или аудиотекста по памяти, по плану или сделать письменные 

предложения по решению определенной проблемы. Цикл уроков по теме 

завершается домашним сочинением (письменным пересказом части текста или 

всего текста). Способность изложить в письменной речи свои мысли на 

иностранном языке следует развивать последовательно и постоянно. Для 

решения этой задачи существует ряд упражнений репродуктивно-

продуктивного характера. Упражнения, предлагаемые, например, немецким 

методистом Герхардом Нейнером, составлены в определенной 

последовательности от простого к сложному, от репродукции к составлению 

собственного мнения, позиции. Все упражнения выполняются письменно. 

Интерес могут представлять, например, такие задания: восстановите начало и 

конец истории; восстановите диалог по отдельным репликам; измените вид 

текста (сообщение - на разговор, диалог - на описание); неоднозначную 

ситуацию опишите в различных текстах и диалогах; поясните противоречие 

между текстовой и иллюстративной информацией; ответьте на письмо 

письмом, телефонным разговором и т.д.; подберите ключевые слова, которые 

ведут к определенному, заранее известному результату, и др. 

Написание письма - очень удачная форма упражнений, носящих 

полифункциональный характер. Для обучения написанию письма необходимо 

начать с ряда речевых упражнений. На первом этапе могут быть предложены 

упражнения на запоминание речевых формул, клише, используемых в письме, 

формы письменного обращения к адресату, способы выражения благодарности, 

подтверждения получения письма, надежды на скорый ответ и т.д. Далее 

следует просмотр текстов писем, определение схем различных писем, 

выделение отдельных фраз, опорных мыслей, ключевых слов. Учащиеся 

делают анализ текстов писем, определяют характер письма( личное, семейное, 

деловое, проблемное; письмо с выражением благодарности, поздравлением, 

приглашением и т.д.), анализируют средства изложения мыслей в разных по 
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стилю и характеру письмах, средства перехода от одной мысли к другой и т.д. 

На втором этапе можно предложить составить план письма, используя образцы 

фраз и ключевых слов. Формы обращения и другие клише должны 

соответствовать содержанию, структуре и стилю письма. На следующем этапе 

работы обучающимся предлагается составить коллективное письмо, затем 

тематические письма по заданным ситуациям, письма разнотемного характера 

(личное, семейное, деловое), письмо-ответ на просьбу или пожелание адресата, 

письмо инициативного характера или письмо-ответ по определенному вопросу 

в расчете на конкретного адресата. Возможно составление писем разным 

адресатам с разными целевыми установками, но с одинаковым содержанием 

или с внесением изменений в один и тот же текст сообщения. Следует 

поработать над составлением вопросов к адресату, определить их место в 

письме. 

Таким образом, научить фиксировать устную речь, в том числе научить 

писать личные и деловые письма, заполнять анкеты, писать краткую и 

развернутую автобиографию, заявление о приеме на работу или учебу и т. п. – 

все это составляет основные цели обучения письму, выполняющего к тому же 

вспомогательную роль при обучении чтению, устной речи, грамматике и 

лексике. 

Література: 

1. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка.-

Минск, 2004. 

2. Пассов Е.И. Беседы об уроке иностранного язика. –СПб.,1991. 
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КОНТРОЛЬ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ НАВИЧОК І ВМІНЬ 

ІНТЕРАКТИВНОГО АНГЛОМОВНОГО ПИСЬМА У СТУДЕНТІВ 

ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Відповідно до Програми з англійської мови для професійного спілкування 

2005 року рекомендованими типами текстів для написання у магістратурі є: 

ессе / наукове проблемно-тематичне повідомлення (written essay / research 

paper) [2]. 

 Письмова робота, написана студентом магістратури немовного вищого 

навчального закладу, передбачає, по-перше, знання матеріалу в ключі якого 

пишеться робота, а саме: професійно орієнтованої проблематики. По-друге, 

важливим є володіння спеціальними знаннями, уміннями і навичками: 

орфографічно, пунктуаційно і стилістично грамотно викладати власні думки. 

Отже, виникає проблема контролю діяльності студента. Однією з функцій 

контролю процесу навчання іноземної мови є визначення та оцінювання рівня 

сформованості іншомовних навичок і розвитку певних умінь у відповідному 

виді мовленнєвої діяльності. Це можливо здійснювати за допомогою критеріїв 

оцінювання.  
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Методисти-практики (Н. Д. Гальскова і Н. І. Гез, J. B. Hughey, D. R. 

Wormuth, V. F. Hartfiel, H. L. Jacobs, J. M. Reid, T. Hedge, S. G. Donald, P. E. 

Kneale) пропонують різноманітні критерії оцінювання письмових робіт 

студентів. Так, Н. Д. Гальскова і Н. І. Гез вважають, що показниками 

сформованості уміння письма є: 

− успішність здійснення повідомлення у письмовій формі; 

− якість змісту продукованого письмового тексту; 

− якість мовної сторони письмового тексту; 

− ступінь самостійності у виконанні письмових завдань [1]. 

Тоді як критерії J. B. Hughey, D. R. Wormuth, V. F. Hartfiel, H. L. Jacobs 

включають:  

− лексику (vocabulary),  

− структуру (structure),  

− організацію (organisation),  

− зміст (content),  

− механіку (mechanics) [3]. 

Відповідно до J. M. Reid, критеріями оцінювання можуть бути:  

− зміст (content),  

− організація тексту (organization),  

− стиль (style),  

− правильність (correctness) [4, с. 246-247].  

Кожна з груп критеріїв дозволяє оцінити текст з позиції змісту і організації 

тексту; граматичної, лексичної, орфографічної і пунктуаційної правильності. 

Запропоновані критерії можуть бути використані для оцінювання будь-якого 

письмового тексту.  

Проте ми повинні враховувати специфіку нашого навчання, його зміст і 

засоби. Ми навчаємо майбутніх фахівців з інформаційної безпеки написання 

наукового проблемно-тематичного повідомлення (research paper) за 

інтерактивною методикою. Провідним засобом інтерактивного навчання є 

комп'ютер, зокрема використання таких інформаційних технологій як: інтелект-

карта, блог і вікіпедія. 

Відтак, для оцінювання наукового проблемно-тематичного повідомлення 

визначаємо такі критерії, як якість інформації (information quality), мовна 

коректність (language use), оформлення повідомлення (research paper design) з 

відповідними дескрипторами і максимальною кількістю балів 100 за науковий 

текст.  

Перший критерій "якість інформації" включає два спектри:  

− актуальність ідеї,  

− організація змісту (текстова композиція, ясність викладення 

інформації, зв‘язність і цілісність) тексту. 

Другий критерій "мовна коректність" дозволяє оцінити:  

− лексику,  

− граматику,  

− правопис, 

− пунктуацію. 
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Третій критерій "оформлення наукового проблемно-тематичного 

повідомлення" включає:  

− обсяг наукового проблемно-тематичного повідомлення,  

− чіткість малюнків, таблиць і назв, 

− адекватність посилань у роботі й оформлення літератури, 

− наявність гіперпосилань. 

Отже, запропоновані критерії оцінювання повинні адаптуватися до умов 

навчання, зокрема для навчання написання англійського письмового наукового 

проблемно-тематичного повідомлення. 

Література: 

1. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и 

методика : учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. языков высш. 

пед. учеб. заведений / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М. : Издательский центр 

"Академия", 2004. – 336 с. 

2. English for Specific Purposes (ESP). National Curriculum for Universities. – 

Kyiv. : British Council, Ukraine, 2005. – 107 p. 

3. Hughey J. B. Teaching ESL composition: principles and techniques / 

J. B. Hughey, D. R. Wormuth, V. F. Hartfiel, H. L. Jacobs − Newbury House, 

1983. − 263 p. 
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ФРАНЦУЗЬКА МОВА УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ: 

НОВА КОНЦЕПЦІЯ, НОВІ ПЕРСПЕКТИВИ  

Французька мова університетського спрямування (le Français sur Objectifs 

Universitaires (FOU) – нове поняття, яке набуває все більшої популярності у 

французьких спеціалістів-дидактів (див., наприклад [1]). На нашу думку, воно 

має зацікавити й вітчизняних науковців, які займаються методикою викладання 

іноземних мов у вищій школі, а також викладачів багатьох українських, 

особливо економічних і технічних, ВНЗ, де існують франкомовні відділення 

(наприклад, Київський національний торговельно-економічний університет 

(КНТЕУ), Придніпровська державна академія будівництва та архітектури та 

ін.), або ведеться мовна підготовка студентства в рамках спільних франко-

українських програм подвійного диплому, як, наприклад, у Національному 

технічному університеті України «КПІ». 

Говорячи про французьку мову університетського спрямування, мають на 

увазі особливий спецкурс в межах дисципліни «Французька мова професійного 

спрямування (le Français sur Objectifs Spécifiques (FOS)», метою якого є 

підготовка іноземних студентів до навчання у франкомовній вищій школі. 

Даний курс має свою специфіку. Розглянемо її основні моменти. 

1. Різноманітність університетських дисциплін та складу груп. 
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Курс французької мови університетського спрямування відрізняється 

передусім тим, що має охопити всю різноманітність дисциплін, які  

вивчатимуться українськими студентами нелінгвістичних спеціальностей у 

франкомовних університетах. Для cтудентів НТУУ «КПІ» такими 

дисциплінами є, наприклад: математика, фізика, інформатика, хімія, економіка, 

менеджмент тощо.  

З іншого боку, можна виділити дві різних групи студентів, зацікавлених у 

вивченні французької мови університетського спрямування.  

До першої належать ті з них, які мають намір навчатися в Україні. 

Йдеться про студентів франкомовних відділень українських ВНЗ, згаданих 

вище, які відкрилися й відкриваються завдяки угодам, підписаним між 

французькими та українськими університетами. Мета таких відділень – надання 

французької академічної освіти іноземним студентам у їх рідних країнах.  

Щодо другої групи, до неї можна віднести тих українських студентів, які 

продовжують навчання у Франції чи будь-якій іншій франкомовній країні. 

Зрозуміло, що у студентів цієї групи більше переваг у порівнянні з першою 

стосовно вивчення французької мови університетського спрямування, адже 

вони мають можливість користуватися мовою у повсякденному житті, 

знаходячись у  безпосередньому контакті з франкомовним університетським 

середовищем (спілкування з викладачами, працівниками університету, робота в 

лабораторіях, бібліотеці, участь у семінарах, колоквіумах, конференціях тощо). 

2. Особливі потреби студентів, які вивчають французьку 

університетського спрямування. 
Студенти, які вивчають французьку мову університетського спрямування, 

мають особливі потреби. Вони хочуть вивчати «non LE français mais plutôt DU 

français POUR agir dans les différents milieux universitaires» [1], тобто отримати 

знання мови в обсязі, потрібному для того, щоб діяти в різних сферах 

франкомовного університетського життя. Французький дослідник D.Lehmann 

також наголошує на цьому факті, зазначаючи: «Se demander ce que des individus 

ont besoin d'apprendre, c'est poser implicitement qu'ils ne peuvent pas tout apprendre 

d'une langue, donc que des choix doivent être opérés» [2]. Бажаючі продовжити 

навчання у Франції прагнуть вивчати французьку мову, насамперед, для того, 

щоб розуміти лекції, конспектувати їх, читати літературу зі спеціальності, 

складати іспити, писати контрольні, дипломні та дисертаційні роботи тощо.  

Такі особливі потреби студентства не можна не враховувати під час 

розроблення навчальних та робочих програм курсу, про який йдеться. 

3. Обмеженість кількості навчальних годин. 

Як правило, студенти, які продовживатимуть навчання у Франції, є 

переважно студентами нелінгвістичних спеціальностей. Вони зобов'язані 

відвідувати заняття з основної спеціальності, а рішення про паралельне 

навчання за програмою «Подвійний диплом» приймають лише на 3-4 курсі, що 

значно обмежує час на вивчення французької мови. Саме з цих причин вони 

змушені відвідувати заняття у вечірні години чи на вихідних. А будучи 

виснаженими, часто кидають навчання. 
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 4. Результативність / успішність вивчення французької мови 

університетського спрямування. 

Студенти, що вивчають французьку університетського спрямування в 

Україні, як правило, мають чіткі цілі (наприклад, успішно вчитися у 

подальшому у франкомовних університетах). Це дає швидкі результати у 

порівнянні зі студентами, які, наприклад, вивчають французьку як іноземну.  

5. Мотивація. 

Оскільки студенти, які вивчають французьку університетського 

спрямування, мають чіткі цілі і завдання, а завдяки цьому й досить швидко 

отримують наочні результати навчання, під час занять вони виявляють 

неабияку мотивацію, звідки випливає прямий зв'язок «результативність / 

успішність навчання – мотивація»: чим успішніше навчання, тим більша 

мотивація під час навчання. Саме завдяки мотивації деякі з таких студентів з 

успіхом долають ряд труднощів, які постають при вивченні даного курсу. 

Виходячи зі сказаного, основним завданням курсу «Французька 

університетського спрямування», на наш погляд, має стати формування у 

студентів 3 наступних компетенцій: 

1) Мовна компетенція. 

Йдеться про надання знань мови (лексика, граматика тощо) необхідних 

для того, щоб студенти могли повноцінно відвідувати заняття з їх 

спеціальності: розуміти лекції,  конспектувати, ставити питання, відповідати 

тощо. 

2) Методологічна компетенція. 

Заняття з французької мови університетського спрямування мають 

розвивати у студентів певні методологічні компетенції, які допомогли б їм у 

реалізації конкретних дій та завдань в реальному франкомовному 

університетському житті:  брати участь в семінарах, колоквіумах, підготувати 

доповідь, брати слово під час діскусій зі спеціалістами, писати наукові статті, 

визначати наукову проблематику, робити синтез різноманітних документів, 

розробити план дослідження, написати курсову чи дипломну роботи, 

дисертацію тощо. 

3) Дисциплінарна компетенція стосується ознайомлення студентів з їх 

профільними дисциплінами французькою мовою. У цьому контексті заняття з 

французької університетського спрямування мають обов'язково включати 

дискусії та вербальні обміни «викладач французької мови, який має 

лінгвістичні, методологічні, загальнонаукові знання – студент, який володіє 

професійними знаннями з певної галузі». 

Література: 

1. http://www.le-fos.com/historique-7.htm. 

2. Lehmann D. Objectifs spécifiques en langue étrangère. – P.: Hachette, 1993. 

– 223 p.  
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Сокирська О.С. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ІННОВІЦІЙНІ ПІДХОДИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 

СТУДЕНТІВ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Сучасний етап розвитку українського суспільства характеризується 

демократизацією всіх внутрішніх і зовнішніх процесів, більшою відкритістю 

нашої країни зовнішньому світу. Ця відкритість стосується не тільки політичної 

та економічної сфер. Вона також відноситься до культури і науки.Все більше 

людей приймає участь у спілкуванні з іноземцями, що , в свою чергу, вимагає 

від них знання іноземних мов.  

Навчання англійської мови професійного спілкування обумовлена 

соціальними потребами в спеціалістах з високім рівнем знань англійської мови, 

що, в свою чергу, вимагає вивчення процесу формування іншомовної 

компетенції студентів технічних факультетів у сучасних вузах. 

Проблема формування англомовної компетенції студентів інженерних 

факультетів має багато різних аспектів і може бути охарактеризованою як така, 

що не є достатньо вивченою. Їй притаманна наявність деяких протиріч: 

 перше протиріччя полягає між теоретичним і практичним відношенням 

до проблеми з боку всіх, кого ця проблема стосується ;  

 друге – між розумінням необхідності знання англійської мови сучасним 

інженером і його фактичним рівнем знань мови;  

 третє – між розумінням необхідності використання мультимедійних 

засобів і технологій у викладанні англійської мови з використанням 

Інтернет ресурсів і відсутністю будь яких змін як в плануванні учбового 

процесу, постановці нових завдань, уточнення мети кожного рівня 

навчання, так і в розробці системного підходу до використання 

мультимедійних засобів навчання, створення нових, більш сучасних і 

ефективних технологій і методів навчання.  

Сучасну модель освіти важко уявити без використання новітніх 

технологій навчання англійської мови – без використання мультимедійних 

засобів навчання (МЗН) та мультимедійних технологій навчання (МТН). МЗН – 

це сукупність програмних засобів навчання, які можливо поділити на: 

- автоматизовані освітні системи ( комплекси програмно-технічних і учбово-

методичних засобів, що забезпечують активну діалогову взаємодію між 

комп‘ютерною системою і студентом);  

- експертні освітні системи ( містять знання визначеної предметної області і 

призначені для надання допомоги викладачам у викладанні, а студентам у 

навчанні);  

- учбові бази даних та учбові бази знань ( дозволяють сформувати набір 

мультимедійних даних для заданого класу учбових задач і проводити вибір, 

сортування, аналіз і обробку інформації цих наборів);  

- освітні комп‘ютерні телекомунікаційні мережі.  



198 

 

За функціональним призначенням МЗН поділяються на навчальні 

(надають навчальну інформацію), діагностичні (визначають рівень підготовки 

та інтелекту студента), інструментальні (відповідають за конструювання, 

підготовку учбово-методичних матеріалів і створення сервісної надбудови), 

предметно-орієнтовані (призначені для імітаційного моделювання), управляючі 

(управляють діяльністю студентів в процесі виконання роботи), адміністративні 

(відповідають за автоматизацію процесу навчання), тренувальні (тренажери), 

контролюючі ( контроль за рівнем засвоєння матеріалу), інформаційно-

довідкові, імітаційні, демонстраційні, ігрові та позакласні. 

Використання сучасних засобів навчання (мультимедійні підручники, 

диски, універсальні енциклопедії, презентації, відео, аудіо матеріали, ресурси 

Інтернету; обладнання, або Hardware: ПК, аудіо, відео апаратура, 

мультимедійний проектор, інтерактивна дошка) значно покращує якість 

подавання матеріалу уроку і ефективність його засвоєння студентами.  

Впровадження МТН значно підвищує якість презентації учбового 

матеріалу та ефективність його засвоєння студентами, збагачує зміст освітнього 

процесу, підвищує мотивацію до вивчення англійської мови, створює умови 

для більш тісної співпраці між викладачами і студентами. 

Мультимедійні технології навчання повинні відповідати цілям і 

завданням курсу навчання і органічно вписуватися в учбовий процес. Вони 

мають безперечні переваги над іншими навчальними технологіями. Це 

можливість поєднання логічного та образного способів освоєння інформації, 

активізація освітнього процесу за рахунок посилення наочності, інтерактивна 

взаємодія, що дозволяє управляти представленням інформації, індивідуально 

змінювати настройки, вивчати результати, змінювати швидкість подавання 

інформації та кількість повторювань, що повинні задовольняти індивідуальні 

академічні потреби. Дані технології забезпечують гнучкість і інтеграцію різних 

типів мультимедійної учбової інформації. Включаючись в учбовий процес, де 

використовуються мультимедійні технології навчання (мережні технології , 

електронні підручники) студент інженерного факультету стає суб‘єктом 

комунікативного спілкування з викладачем, що сприяє розвитку його 

самостійності і творчості в учбової діяльності. 

 

Література: 

1.Сумина Г.А., Ушакова Н.Ю. Использование мультимедийных технологий в 

учебном процессе вуза. 

2.Попова Г.С. Компьютерные технологии в обучении иностранному языку. 

3.Хлызова Н.Ю. Мультимедиа и его возможности в организации процесса 

обучения студентов английскому языку. 
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Ставицька І.В. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

МЕДІАОСВІТА В УКРАЇНІ: КОНЦЕПЦІЯ, СУЧАСНИЙ СТАН І 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
Стрімкий розвиток у сучасному світі інформаційно-комунікаційних 

технологій та системи мас-медіа нагально потребує цілеспрямованої підготовки 

особистості користування ними. Медіаосвіта – частина освітнього процесу, 

спрямована на формування в суспільстві медіакультури, підготовку особистості 

до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною системою мас-медіа, 

включаючи як традиційні (друковані видання, радіо, кіно, телебачення), так і 

новітні (комп‘ютерно опосередковане спілкування, інтернет, мобільна 

телефонія) медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій. Нині ряд найавторитетніших міжнародних та європейських освітніх 

організацій  наголошують на необхідності запровадити медіаосвіту до 

навчально-виховного процесу, оскільки сучасні мас-медіа відіграють вагому 

роль у житті сучасного суспільстві та володіють потужним освітньо-виховним 

потенціалом. 

Постановою Президії Національної академії педагогічних наук України 

від 20 травня 2010 року була схвалена «Концепція впровадження медіаосвіти в 

Украйні». Концепція спрямована на підготовку і проведення 

широкомасштабного поетапного всеукраїнського експерименту з упровадження 

медіаосвіти на всіх рівнях; пріоритетне започаткування практики шкільної 

медіаосвіти, яка стане головною інтеграційною ланкою формування цілісної 

системи медіаосвіти; забезпечення медіаосвіти у вищій школі, насамперед при 

підготовці фахівців педагогічного профілю; врахування завдань медіаосвіти в 

ході ініціювання широкої громадської підтримки медіаосвітнього руху, 

включаючи міжнародну співпрацю в цій сфері.  

Основні принципи медіаосвіти полягають в тому, що вона базується на 

актуальних потребах споживачів інформації з урахуванням їхніх різноманітних 

потреб; її зміст постійно оновлюється відповідно до розвитку сучасних 

технологій; спирається на передові досягнення в галузі інформаційно-

комунікаційних технологій; базується на культурних традиціях народу; 

спрямована на захист суспільної моралі і людської гідності, протистоїть 

жорстокості і різним формам насильства; сприяє розвитку в країні 

громадянського суспільства; широко використовує кращі досягнення різних 

форм сучасного мистецтва; поєднує акценти на творче сприймання медіа і 

розвиток здатності того, хто вчиться, створювати власну медіапродукцію.  

До пріоритетних напрямків розвитку медіаосвіти належать: створення 

системи шкільної медіаосвіти; розроблення стандартів фахової підготовки 

медіапедагогів і медіапсихологів для системи освіти; активізація співпраці 

вищих навчальних закладів, які готують фахівців для медіавиробництва і сфери 

мистецтва; організація за участю громадських об‘єднань і медіавиробників 

різних форм позашкільної освіти; налагодження повноцінного суспільного 

діалогу з метою оптимізації медіаосвітньої діяльності самих медіа, підвищення 



200 

 

психологічної та педагогічної компетентності працівників молодіжних редакцій 

різних медіа, поліпшення якості дитячих і молодіжних програм.  

З погляду світової та європейської педагогічної спільноти, запровадження 

медіаосвіти до навчальних планів і програм є важливою вимогою до підготовки 

фахівців у вищій школі. Це пов‘язано з тим, що для розуміння процесів, котрі 

відбуваються в сучасному медіадовкіллі, молодій людині слід володіти 

особливими знаннями, комунікативними та інформаційними вміннями й 

навичками, здатністю до критичного аналізу (тобто медіаграмотністю), які 

можна сформувати завдяки організованій та цілеспрямованій медіаосвіті. На 

часі активізувати її запровадження до фахової підготовки у вищій школі.  

Для вдосконалення професійної освіти, забезпечення її доступності та 

ефективності, підготовки молоді до життя і діяльності в інформаційному 

суспільстві сьогодні доцільно враховувати процеси стрімкого інформаційно-

технологічного розвитку різних галузей. Аби навчити студентів користуватися 

інноваційними технологіями,  слід сформувати у них уміння управляти 

потоками інформаційних ресурсів, опанувати комунікаційними технологіями і 

стратегіями їх використання. А відтак викладач має володіти новітніми 

технологіями навчання. Метою є навчити студента користуватися різними 

технологіями й організовувати процес самоосвіти в умовах інформаційного 

суспільства впродовж життя. Саме медіаосвітні технології, котрі виокремилися 

в окрему частину педагогіки – медіадидактику, яка розробляє теорію 

медіаосвіти й навчання, науково обґрунтовує зміст медіаосвіти, вивчає 

закономірності, принципи,  методи й організаційні форми навчання із 

залученням медіапродуктів та опертям на мас-медіа, - втілюють принципи 

гуманізації освіти, сприяють підвищенню інтелектуального, культурного, 

духовного, морального рівня майбутнього фахівця.  

Медіапедагоги розглядають кілька варіантів запровадження медіаосвіти: 

включення її до навчальних програм у загальноосвітньому чи вищому 

навчальному закладі; дистанційну освіту за допомогою телебачення, радіо, 

системи "Інтернет"; самостійну та безперервну освіту медіазасобами та ін. 

Формування медіаграмотності майбутніх фахівців у межах ВНЗ може 

здійснюватися двома способами: через введення окремого курсу з медіаосвіти 

або через інтеграцію медіаосвітніх технологій до вже існуючої системи 

навчально-виховного процесу, зокрема - завдяки виконанню 

міждисциплінарних  досліджень з інформаційних, комунікаційних та освітніх 

наук, соціології та ін.  

В багатьох демократичних країнах медіаосвіта стала обов‘язковим 

предметом у середніх школах, спеціальні курси на цю тему викладаються в 

університетах та коледжах, а для дорослих існує багато програм, що 

забезпечують навчання медіаграмотності протягом життя. В Україні ці процеси 

лише розпочинаються, але питання щодо формату впровадження досі ще є 

дискусійним. І хоча розроблення й прийняття Концепції впровадження 

медіаосвіти в Україні є важливою складовою модернізації освіти, на жаль, 

сьогодні ще зарано говорити про ефективні результати і медіаосвіта 

залишається поки що лише фрагментарною. Та беззаперечним є той факт, що 
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запровадження медіаосвіти до фахової підготовки є актуальним завданням 

педагогіки вищої школи на шляху побудови єдиного європейського освітнього 

простору. 

Література: 

1. Жижина М.В. Медиакультура: культурно-психологические аспекты. – 

Москва: Вузовская книга, 2009. – С.188 . 

2. Онкович Г.В. Медіаосвітні технології і компетентнісний підхід. – К.: 

Педагогічна думка, 2009. – С. 206 – 217. 

3. Федоров А.В.  Словарь терминов  по  медиаобразованию, медиапедагогике, 

медиаграмотности, медиакомпетентности. -  Таганрог: Изд-во Таганрог. гос. 

пед. ин-та, 2010. – С. 64. 

4. Череповська Н.І. Медіа-освіта в сучасній школі. - Соціальний педагог, 

2009. - № 6. – С. 15-26.  

 

Старченко М. В. 

НМУ ім. О. О. Богомольця 

 

СТВОРЕННЯ БАНКУ ТЕСТОВИХ ПИСЬМОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ 

КОНТРОЛЮ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК ПИСЬМА АНГЛІЙСЬКОЮ 

МОВОЮ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА PORTFOLIO  ПРИ 

ЗАПРОВАДЖЕННІ МЕТОДУ CASE STUDY У НЕМОВНОМУ ВНЗ 

Згідно із євростратегіями України щодо інтеграції в європейський 

освітній простір, в середніх та вищих навчальних закладах запроваджуються 

новітні високоефективні методи навчання, з поміж яких центральне місце 

займають інтерактивні методи, а саме- метод Case Study. Сутність методу 

полягає в тому, що вивчення будь-якої теми предмету розбито на певні блоки –

кейси, за якими той, хто навчається, повинен сформувати систему знань, вмінь 

та навичок. Так як вивчення іноземної мови в нелінгвістичних ВНЗ 

відбувається за напрямом вивчення професійно спрямованої іноземної мови, 

даний метод є досить ефективним, адже дозволяє перевірити опанування 

предмету з професійної точки зору.  

З метою впровадження методу у НМУ ім.. О. О. Богомольця при 

викладанні курсу «Професійно спрямована іноземна мова»( англійська)нами 

було розроблено пакет –кейс для вивчення таких тем як «людське тіло», 

«патологія органів», «хірургія», «невідкладні стани», «травми». тощо. До 

структури кейсу викладачами було включено планування кожної теми, 

теоретичний матеріал, аудіо- та відео- матеріал, а також завдання для 

письмового та усного контролю. наразі автори зупиняються на завданнях для 

письмового контролю як найбільш ефективного методу моніторингу засвоєння 

теми. Для того, щоби сформувати уявлення про завдання для тестового 

контролю, необхідно пояснити деякі терміни.  

У системі тестового контролю ми виділили тестове завдання (ТЗ) як один 

із елементів тестування професійно орієнтованого письма  на підставі того, що 

ТЗ є межа членування в рамках системи тестового контролю, не складається із 

компонентів і представляє собою елементарний носій якостей системи. 
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Сукупність ТЗ ми об‘єднали в банк ТЗ- всі ТЗ певної спрямованості для 

контролю рівня сформованості вмінь письма іноземною мовою у студентів-

медиків 1 та 2 курсів. 

Тестове завдання –це мінімальна одиниця тесту, яка виступає стимулом 

певної вербальної або невербальної реакції того, хто вивчає мову.    

Тестові завдання дозволяють нам оцінити рівень володіння студентами – 

медиками 1 та 2 курсу вміннями професійно орієнтованого письма. Тобто, на 

першому курсі при вступному тестуванні ми перевіряємо комплекс вмінь та 

навичок студентів - вміння письма, говоріння, читання, аудиювання, причому 

ми перевіряємо вміння письма буз відповідної спеціалізації, яку студенти ще не 

почали опановувати. Протягом 1 та 2 курсу, ми проводимо комплексне 

тестування, де так само перевіряються 4 види мовленнєвої діяльності, але вже із 

спеціалізацією, а також проводимо тестування кожного виду окремо.  

Кожному тесту властива така особлива риса як наявність вимірювання, 

тобто тестування несе об‘єктивну інформативну наповнюваність щодо прогресу 

студента у навчанні професійно орієнтованому письму, та його корекції.  

           Як вже було зазначено, студенти перших курсів НВНЗ засвоюють 

філологічні знання в обмеженому обсязі, метою навчання професійно 

спрямованого письма іноземною мовою є формування вмінь письма, які 

студенти зможуть використовувати в своїй подальшій професійній діяльності. 

Отже, класифікацію за типами ТЗ у банку ТЗ професійно спрямованого письма 

студентів - медиків нами складено відповідно до вмінь різних типів письма: 

1) заповнення та складання фахової документації. 

2) Написання офіційних та неофіційних листів на професійні теми. 

3) Написання оголошень на професійну тему. 

4) Написання анотацій до рефератів, статей. 

5) Написання рефератів, статей тощо; 

Класифікація типів та підтипів ТЗ, оптимальний набір яких дозволяє під час 

контролю отримати достовірну інформацію про рівень володіння студентами - 

медиками вміннями англомовного фахового письма, представлена далі в 

таблиці 

Для подальшої роботи над складанням ТЗ нами були визначені такі прийоми 

тестування, які найбільш раціонально використовувати під час поточного, 

тематичного і підсумкового тестування професійно орієнтованого письма на 

першому та другому році навчання ІМ на медичних факультетах на базі аналізу 

спеціальної літератури з проблем тестування. 

З-поміж цих завдань можна вирізнити наступні типи завдань: запитання  - 

відповідь, true-false ( вірно-невірно), multiple-choice test( тести із множинним 

варіантом відповіді),  вставляння, перегрупування, трансформація, виправлення 

помилок, завдання з конструйованою відповіддю.  

Метою нашого дослідження було уточнити прийоми тестування для 

використання в ТЗ з професійно орієнтованого письма майбутніх лікарів. 

Уточнення цього списку прийомів необхідно зробити з урахуванням прямих та 

опосередкованих об‘єктів тестування. 
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В основі наступного прийому ―Правильно - неправильно‖, 

розповсюдженого при тестуванні, лежить перехресний вибір, метою якого є 

зіставлення двох елементів для вирішення мовної та позамовної задачі . Такі 

тести легко конструювати, виконувати та оцінювати отримані результати. 

      Тестові завдання «Запитання-відповідь» спрямовані на надання відповіді 

на запитання шляхом вибору правильного варіанта із запропонованих( з 

об‘єктивною оцінкою відповіді) або складання власної відповіді( із 

суб‘єктивною оцінкою відповіді).  Такі завдання можуть бути використані для 

тестування різних видів письма. 

Наступним розглянемо тест типу ―Множинний вибір‖ в тесті з 

професійно орієнтованого письма . Виконання таких тестових завдань займає 

менше часу і результати легко оцінювати. В таких тестах ефективніше 

вирішується питання угадування тестованим правильної відповіді. Якщо при 

використанні прийому ―Правильно – неправильно‖, угадування складає 50%, то 

при наявності чотирьох альтернатив для вибору однієї правильної вірогідність 

угадування зменшується до 25%. За допомогою цього прийому можливо 

контролювати навички письма на рівні слова, словосполучення, фрази та поза 

фразової єдності, тексту тощо.  

Тестове завдання «Заповнення пропусків» включає завдання із 

заповнення пропусків- завершення речень таким чином, щоб надати 

деформованому тексту змістовної форми, обумовленою вербальним 

контекстом. Виконання даного завдання базується на знаннях лінгвістичного, 

граматичного та стилістичного матеріалу. Вибір та запис правильної відповіді 

надає завданню змісту.  

Завдання  «Перегрупування» дозволяє перевірити рівень володіння 

комунікативною компетенцією в письмі. Тут слід відзначити завдання з 

розстановки переплутаних речень для створення тексту.  

Завдання "Знаходження помилок" є ефективним при визначенні рівнів 

розуміння тексту: глобального, детального та критичного. У цьому випадку 

виключається механічність дій тестованого, що дозволяє зробити висновок про 

рівень сформованості навичок читання. 

Завдання «Трансформація» включає в себе перетворення вербальної або 

невербальної інформації. Це можуть бути завдання на заповнення таблиць, 

схем, планів тощо. 

Завдання типу « Переклад» добре використовувати на початку вивчення 

дисципліни. Даний прийом  використовується при перекладі із рідної мову на 

англійську та навпаки. допомагає виявити прогалини в граматичних, лексичних 

та стилістичних знаннях студентів. Виконання та оцінювання даного типу 

завдання займає значну кількість часу, та його оцінювання може нести 

суб‘єктивний характер. 

При складанні банку ТЗ нами були враховані всі вищенаведені прийоми 

тестових завдань з урахуванням прямих (вміння професійно спрямованого 

письма) та опосередкованих ( стратегії професійно орієнтованого письма) 

об‘єктів контролю. Прийоми тестування повністю відображають рівень 
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володіння стратегіями професійно орієнтованого письма.  Вважаємо за 

необхідне розробити подібний банк завдань для вивчення кожної теми.  

 

Тимошенко О.В. 

Національний технічний університет »КПІ» 

 ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ В 

СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 

В умовах реформації мовної освіти виникає потреба в інтенсивному  

впровадженні сучасних технологій навчання. Втілення ідеї дистанційного 

навчання слугувало значним кроком вперед на шляху до реорганізації освіти 

згідно сучасних стандартів. Суттєвим недоліком електронної освіти донедавна 

вважали недостатність або взагалі відсутність безпосереднього спілкування між 

викладачем та студентом. Застосування відеоконференції, як однієї із провідних  

телекомунікаційних технологій, значно оптимізує  навчальний процес, 

відкриваючи величезні можливості вербального і невербального спілкування 

між її учасниками. Новітній засіб електронної комунікації дає можливість  

викладачам та студентам з різних країн обмінюватися науковим досвідом і   

проводити  групові дискусії та  диспути на відстані. 

 Отже, відеоконференція - це конференція, що відбувається в реальному 

часі за допомогою технологій відео в‘язку.  

Дослідженням інформаційних технологій у дистанційному навчанні 

займаються О.М. Самойленко, О.Н.Антипина, Н. В. Скрипчук , А.Н. Бітченко,  

Н. І. Муліна та інш. 

 О.М. Самойленко виділяє такі види відеоконференцій: 

1. Персональні або індивідуальні - безпосереднє спілкування двох осіб 

на відстані (викладача та студента) за допомогою відеозв‘язку. Такі 

конференції  найчастіше використовуються під час дистанційного навчання  і 

мають на меті спільне обговорення проблемних питань та з‘ясування 

незрозумілих моментів з теми. Крім того, беззаперечною перевагою 

персональних конференцій є  «дошка оголошень» (whiteboard), за допомогою 

якої можна не тільки переглянути і відредагувати, а й створити текстові та 

графічні файли, знаходячись у основному вікні конференції. 

Для проведення індивідуальних відеоконференцій необхідне таке  

обладнання:  персональний комп'ютер, що має засоби звукової підтримки і 

відеоінформації, кодер-декодер (для стиснення і декомпресії звукових і 

відеосигналів), відеокамеру, мікрофон, швидкісний модем, мережеве з'єднання 

або ISDN- лінію. 

 2. Групові – спілкування середніх та великих груп учасників між собою 

за допомогою відеозв‘язку. Групові  конференції дають можливість  проводити 

дискусії, диспути, семінари, обговорювати конкретні проблеми в реальному 

часі  незважаючи на те, що учасники знаходяться за сотні кілометрів один від 

одного. Для проведення групових відеоконференцій необхідне таке  

обладнання: дисплей (по діагоналі 29 або 37 дюймів) з можливістю 

масштабування зображення, switched 56, ISDN з'єднання, спеціалізоване 

встаткування. 
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              3. Студійні - спілкування викладача-лектора з аудиторією за 

допомогою засобів відеозв‘язку. Незважаючи на високу ціну та складність у 

технології застосування, студійні конференції дають змогу переглядати лекцію 

відомого науковця, що по той бік континенту. Необхідне устаткування: 

студійна камера, що відповідає  за звукове устаткування, контрольне 

устаткування й монітори, доступ до супутникового зв'язку або оптоволоконної 

лінії зв'язку. 

Як будь-яка новітня технологія, відеоконференція має ряд недоліків, що 

потребують усунення: 

1. Відсутність «живого спілкування» між учасниками навчального 

процесу 

2. Висока вартість технічного оснащення та програмного забезпечення 

3. Обов‘язкова наявність технічних навичок володіння обладнанням  

відеозв‘язку . 

4. Психологічна неготовність до віртуального спілкування 

Незважаючи на ряд недоліків, відеоконференція є одним із пріоритетних 

напрямків розвитку сучасної освіти, оскільки сприяє глобалізації  науково - 

дослідницької роботи, розширює  межі наукового пізнання, сприяє 

інтерактивному спілкуванню та індивідуалізованому підходу до навчання. 
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Тищенко М. А. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З ВІДКРИТИМ 

КОДОМ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Перехід до цивілізованого ринку програмного забезпечення вимагає 

зміни ідеології користувачів. Обмежені матеріальними можливостями, не всі 

можуть дозволити собі придбати дорогі ліцензійні програми для виконання 

професійних завдань. У зв'язку із цим, виникає необхідність пошуку 

альтернативних програмних комплексів, створених для виконання тих же 

професійних завдань, але без значних матеріальних вкладень. Найбільш 

перспективно виглядають проекти вільно розповсюджуваного програмного 

забезпечення, розробка яких вже багато років ведеться відповідно до ідеології 

відкритого коду. В наш час вони досягли істотних успіхів, завдяки 

міжнародному визнанню та популярності ряду вже реалізованих проектів. 
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Головна проблема, пов'язана з початком широкого використання 

програмного забезпечення з відкритим кодом у навчальних закладах України, 

полягає не у відсутності відповідних програм, а в ініціативі. Інтереси проектів з 

відкритим кодом не лобіюються, на відміну від комерційних продуктів. 

Науковці, які постійно шукають способи  покращення стану освітнього 

процесу, прагнуть модернізувати рівень освіти відповідно до сучасних вимог, 

повинні усвідомити переваги, які можливо отримати від використання 

програмного забезпечення з відкритим кодом в освіті та ініціювати їх 

впровадження. Перехід освітніх установ на використання вільно 

розповсюджуваного програмного забезпечення з відкритим вихідним кодом 

повинен майже одразу надати відповідний результат. 

Відкритий код (Open Source) – середовище розробників програмного 

забезпечення, ключовим принципом якого є спільна робота з удосконалювання 

програмного продукту, взяти участь у якій може будь хто з бажаючих. 

Вихідний код програм відкритий, і володіючи відповідними знаннями та 

навичками, кожний може адаптувати його під свої потреби та виконання 

конкретних завдань, наприклад викладання іноземної мови. Таке програмне 

забезпечення поширюється вільно, не вимагаючи матеріальних відрахувань на 

користь розробників та регламентується однією з «вільних» ліцензій, найбільш 

популярною з яких є ліцензія GNU/GPL. Цей тип ліцензії дозволяє вільно 

використовувати програмне забезпечення, як для особистих цілей, так і для 

комерційних проектів, та вносити будь-які зміни у вихідний код. Нечисленні 

обмеження такого типу програмного забезпечення стосуються заборони на 

видалення інформації про розробників, заборони на продаж програмного 

забезпечення заснованого на відкритому вихідному коді та заборони на 

приховування (кодування) відкритого вихідного коду програмного 

забезпечення.  

Традиційно розвитком проекту в рамках відкритого коду займаються 

професійні розробники у вільний від основної роботи час. Саме ця причина, на 

початковому етапі виникнення відкритого коду, перешкоджала широкому 

використанню таких програмних продуктів, зберігаючи провідні позиції за 

комерційним програмним забезпеченням.  

Розробка програмних комплексів для викладання іноземних мов повинна 

стати головним вектором роботи навчальних закладів України та виконуватись 

спеціально в освітніх цілях. Результати цієї роботи можуть плідно 

використовуватись не тільки під час практичних аудиторних занять, а також у 

дистанційній освіті, яка з часом стає все більш поширеною. Програмне 

забезпечення з відкритим вихідним кодом може бути адаптоване для 

використання на різних комп‘ютерних платформах та скомпільоване таким 

чином, що дозволить запускати його працюючи на різних операційних 

системах. Це надає користувачам можливість працювати зі звичайними 

програмами незалежно від операційної системи або апаратної платформи та 

використовувати таке програмне забезпечення на різних типах персональних 

комп‘ютерів, від  настільних персональних комп‘ютерів до мобільних 

телефонів. 



207 

 

Сучасний стан викладання іноземних мов не є відокремленим від 

використання різних програмних комплексів, до яких можна віднести текстові 

редактори, мультимедійні програми, програвачі відео та аудіо інформації тощо. 

Оснащення навчальних закладів України необхідним набором потрібних 

програм пов'язане з колосальними фінансовими вкладеннями на придбання 

комерційних ліцензій. Таким чином можна зробити висновки, що використання 

програмного забезпечення з відкритим кодом в освітньому процесі дозволить 

не лише заощадити велику кількість грошей, а і зробить освіту більш 

доступною. 

 

Торбенкова Е.С. 

Национальный технический университет Украины «КПИ» 

 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПРЕПОДАВАНИИ 

ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ: МЕТОД ПРОЕКТОВ 

Одним из путей обновления содержания образования и учебных 

технологий, согласование их с современными потребностями интеграции к 

мировому образовательному пространству является ориентация учебного 

процесса на компетентностный подход и создание эффективных механизмов по 

его претворению в жизнь. Использование проектного метода в преподавании 

иностранного языка – один из путей повышения качества обучения. 

Обучение на основе проектного подхода стимулирует интерес к 

изучаемому предмету, развивает творческое мышление и исследовательские 

способности студентов. Использование проектов при изучении иностранных 

языков имеет свою специфику. Следует исходить из того, что проектная 

методика развивает творческий потенциал студента, повышает уровень 

самооценки, обеспечивает комплексное развитие коммуникативной 

компетенции. Таким образом, подобные методические возможности проектного 

метода полностью соответствует требованиям, предъявленным к обучению 

иностранному языку на современном этапе. 

Метод проектов нашел широкое применение во многих странах мира 

потому, что, основываясь на принципах коммуникативного подхода, он 

позволяет гармонично интегрировать знания учащихся из разных областей 

знаний при решении одной проблемы и дает возможность применить 

полученные знания на практике, генерировать при этом новые идеи, развивая 

навыки направляемого целевого и автономного обучения. 

Коммуникативная направленность проектного метода изучения 

иностранного языка позволяет активно использовать такие принципы 

коммуникативного подхода как: 

 Практическая направленность 

 Использование максимального количества каналов приема и 

обработки информации 

 Развитие мотивации студентов 

 Развитие навыков автономного обучения. 

Однако проектному методу присущи и свои особенности, а именно: 
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 Работа в малых группах с целью поиска совместного решения 

поставленной творческой задачи с последующим обсуждением 

предлагаемых решений. 

 Выполнение заданий, выходящих за рамки учебной программы. 

Которые развивают профессиональные навыки учащихся. 

 Естественная интеграция основных умений и развитие 

интеркультурной коммуникативной компетенции. 

Типологические признаки проектов (Полат Е.С.): 

 Доминирующая в проекте деятельность: исследовательская, 

поисковая, творческая, прикладная и пр. 

 Предметно-содержательная область: монопроект (в рамках одной 

области знания), межпредметный проект; 

 Характер координации проекта: непосредственный (жесткий, 

гибкий), скрытый (неявный, имитирующий участника проекта); 

 Характер контактов; 

 Количество участников проекта; 

 Продолжительность выполнения проекта. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проектная работа – это способ 

изучения английского языка, при котором все участники выбирают 

определенную тему и пути ее исследования. 

Для достижения поставленной цели студенты выполняют разнообразные 

практически направленные задания, используя всевозможные каналы 

получения информации. Студенты активно развивают коммуникативные 

навыки, работая как самостоятельно, так и в малых группах. 

Проектный метод может использоваться при работе на занятиях и во 

внеаудиторное время, поскольку он представляет собой развивающую 

личностно-ориентированную технику обучения. 

Проект может не совпадать с темой учебной программы, и необходимые 

языковые навыки и умения могут определяться самим проектом. Поэтому на 

этапе планирования и обсуждения преподаватель может оказать полезное 

содействие и помочь студентам увереннее использовать иностранный язык. 

После того как студенты определили содержание будущего проекта, можно 

составить предварительный план работы над проектом. 

Суммируя вышеизложенное, следует отметить, что проектный метод 

обучения иностранному языку может гарантировать новое качество знаний и 

новый уровень мотивации учения, при котором студент способен организовать 

и направить автономный процесс обучения на достижение личностно-

ориентированных целей. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВІДБІР ЗМІСТУ НАВЧАННЯ  

ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ У МОВНОМУ ВНЗ 

З метою оптимізації процесу навчання письмового перекладу студентів 

мовних ВНЗ слід переглянути підхід до відбору змісту навчання цього виду 

діяльності. Слід зауважити, що зміст навчання, з одного боку є однією з 

базисних методичних категорій, є сукупністю того, що має бути засвоєним в 

процесі навчання [1: 327]. Зміст навчання письмового перекладу в мовному 

ВНЗ розглядається більшістю методистів як опис лексичних одиниць, 

граматичних форм, синтаксичних конструкцій, а також перекладацьких 

прийомів, необхідних майбутнім спеціалістам для здійснення професійної 

діяльності. 

Під час відбору змісту навчання письмового перекладу в мовному ВНЗ 

вважається за необхідне дотримуватись таких дидактичних принципів: 

- принцип комунікативної необхідності і достатності; 

- принцип тематичного відбору матеріалу; 

- принцип доступності відібраного змісту навчання для його 

засвоєння студентами [2: 34]. 

Важливо відмітити, що модель навчання письмового перекладу вимагає 

перегляду принципів відбору змісту навчання. Перекладач має справу з мовою 

тексту не як з поєднанням окремих елементів, а з цілісним образом мови тексту, 

і окремі лінгвістичні складності повинні вирішуватися в рамках конкретного  

тексту. На думку В.І. Хайрулліна, зміст висловлювання є біль інформативним, 

ніж сукупне значення його одиниць, оскільки кожна з одиниць, що містить 

інформацію про які не будь класи предметів або їх відношень, у поєднанні з 

іншими одиницями, дозволяє певним способом описати фрагмент дійсності і 

реалізувати ту або іншу комунікативну функцію [3: 36]. 

Тому основний акцент при навчанні перекладачів повинен припадати на 

навчання розумінню текстів як продуктів текстової діяльності, тому, 

закладання вмінь письмового перекладу як спеціальності повинно відбуватися 

на зв‘язних цільних текстах, а не в «малому контексті» як вказується у ряді 

робіт, які стосуються  методичних аспектів перекладу (Бархударов 1975, 

Латишев 2001, Комісаров 2004, Казакова 2002 та ін..). Основною одиницею 

змісту навчання повинен бути текст, занурений в ситуацію реального 

спілкування, що надасть змогу навчати студентів стратегіям інтерпретації та 

породження текстів в певних комунікативних ситуаціях. 

Методика навчання письмового перекладу як спеціальності повинна 

ґрунтуватися «на аутентичних інофонних текстах, як одиницях комунікації 

(продукт текстової діяльності), в яких маніфестують ся специфічні ознаки 

іншого (іншомовного) лінгвосоціуму» [4: 59]. Саме аутентичний текст 

характеризується певним мінімумом конкретних спостережуваних мовних та 

немовних ознак, які співвідносяться з специфікою інофонної лінгвокультурної 
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сфери, оскільки поряд з лінгвістичними критеріями, що враховують лексичні, 

граматичні, стилістичні, композиційно-мовленнєві особливості текстів, вони 

дозволяють ввести в процес навчання урахування екстралінгвістичних 

критеріїв:  

- комунікативна функція; 

- комунікативна ситуація; 

- преінформаційний запас комунікантів. 

В текстах завжди можна виділити культурно-зумовлені одиниці та структури, 

які є маркерами інофонної культури, вони несуть в собі інформацію, яка 

відображає в широкому смислі слова соціокультурну специфіку мовної 

спільноти. Тому задача навчання письмового перекладу полягає у формуванні 

вмінь розуміння іншомовного тексту   з точки зору його національно-

культурної специфіки та значущості а також пере вираження виділеної 

комунікативно-смислової інформації адекватними засобами мови перекладу: 

під час перекладу відбувається перевираження лінгвокультурного варіанту 

вихідного тексту в інший, перекладений текст, через подолання лінгвоетнічного 

бар‘єру. Тільки переклад аутентичних текстів виявляє етнокультурну специфіку 

спільноти і дозволяє краще розуміти соціально значущі дії, менталітет та 

національний характер представників інофонної культури. 

Навчання письмового перекладу як спеціальності повинна базуватися на 

аутентичних текстах які утілюють національно-специфічне мислення носіїв 

виучуваної мови. При цьому необхідно пам‘ятати, що хоча тексти і є мовною 

свідомістю в дії, йдеться лише про умовне подолання культурологічної 

дистанції між комунікантами.  Якими б типовими з точки зору своєї вживаності 

в комунікативних ситуаціях не були відібрані нами тексти вони не можуть в 

абсолютній мірі компенсувати відсутність соціуму та культури, в яких 

відбувається формування тезаурусу інокультурного комуніканта. 
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LANGUAGE IMMERSION AS A METHOD OF FOREIGN 

LANGUAGE TEACHING 

Language immersion is method of foreign language teaching (also called the 

target language or TL) in which the target language is used for instruction. Unlike a 
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more traditional language course, where the target language plays the role of the 

subject material, language immersion uses the target language as a teaching tool, 

surrounding or ―immersing‖ students in the second language. Foreign language 

immersion programs, first introduced in the United States in 1971 as a way to 

incorporate intensive second language education into public elementary schools, 

have gradually spread across the country and are now viewed by educators as a 

highly effective way of teaching foreign languages. The ultimate goal of this type of 

program is for students to become proficient in the target language and to develop 

increased cultural awareness while reaching a high level of academic achievement. 

Foreign language immersion programs, also referred to as one-way immersion 

programs vary in intensity and structure according to the model implemented.      

Immersion programs may be categorized according to the extent of immersion and 

the age of the students participating in the program. The following are three main 

types of immersion programs according to the extent of immersion: 

Total Immersion – Programs in which all subjects in the lower grades are 

taught in the target language; instruction in the native language usually increases to 

20%-50% in the upper elementary grades, depending on the program. Initial literacy 

instruction is provided in the target language. Programs may continue in middle 

school and high school with classes taught in the target language. 

Partial Immersion – Programs in which approximately 50% of instruction is 

provided in the target language. Initial literacy instruction may be provided in either 

the target language or native language or in both languages simultaneously. 

Programs may continue in middle school and high school with classes taught in the 

target language. 

The two-way immersion, also called "dual-" or "bilingual immersion". This 

approach is mostly applicable for the cosmopolitan countries with the language 

minorities like Canada and USA. The idea is that there are the speakers of two or 

more languages in the same group. Ideally speaking, half of the class is made up of 

native speakers of the major language in the area (e.g., English in the U.S.) and the 

other half is of the target language (e.g., Spanish). 

Class time is split in half and taught in the major and target languages. In this 

way students encourage and teach each other, and eventually all become bilingual. 

The goals are similar to the above program. Different ratios of the target language to 

the native language may occur. 

If the age factor is taken into consideration, the early, middle and late 

immersion can be distinguished.  

Early immersion capitalizes on the early neuropsychological, psycholinguistic 

and social psychological theories that find younger children better able to learn the 

language – physiologically, psychologically and attitudinally. Yet it is not applicable 

to teaching of the foreign languages to adults. The middle and late immersion 

consider the other psychological patterns of an adult person and their influence upon 

the learning ability.  

The immersion approach succeeds because of the inherent meaningfulness of 

learning subject matter through a foreign language since it can be associated with 
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those areas of use which are represented by the other subjects on the school or 

university curriculum and this not only helps to ensure a link between the reality and 

the students‘ own experience but also provides us with the most certain means we 

have of teaching the language as communication, as use, rather than usage.  

However, there are certain concerns about the lack of accurate speech of the 

immersion students. The main emphasis is shifted to the ability of a fluent use of the 

language for certain academic purposes, not to the quality of the language mastering. 

Proponents believe that the immersion study in a language foreign to the 

country of instruction doesn't produce as effective results as separated language 

learning and may, in fact, hinder education effectiveness and learning in other 

subject areas. 

The problem is that the product of the immersion programs (the student‘s 

achievements) has always been emphasized. Little attention has been given to the 

process of the immersion education. In other words the teacher‘s behaviours have 

been ignored. In fact, few accounts of the immersion methodology exist (i.e. the 

classical Lambert and Tucker study. 

Having originated in Canada, the immersion approach has gradually acquired 

popularity firstly in the bilingual countries, then in the USA and only afterwards in 

the rest of the world. Its elements are applied in the modern approaches to the 

language teaching in Ukraine as well. The major issue is an increasing demand for 

immersion teachers which requires the specific training courses, which, to be 

successful, depend upon well-informed teacher educators, as according to Snow, 

―The closer we get to capturing the strategies and techniques, the better prepared we 

will be to train immersion teachers‖. To address this specific goals a particular study 

of ―teacher thinking‖ was undertaken.  

 

Liubov Khalezova 
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INTERACTIVE SMARTBOARDS IN TEACHING ESP TO THE STUDENTS 

MAJORING IN ECONOMICS 

The Smart Board is a brand of interactive whiteboard, which is now apparent in 

many classrooms of Ukrainian Universities and in the Sevastopol Institute of Banking 

of the Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine as well. The 

Smart Board allows the teacher and student to take an interactive approach to 

learning. As these technologies are being installed in secondary and high schools as 

well as high educational establishments the teachers have to try to use the more 

possibilities it gives the better to meet the demands of time in everything they do. We 

are going to speak about the ways of introducing different interactive activities in the 

classroom.  

As the aim of our work is to develop students‘ speaking, writing and listening 

skills the Interactive SmartBoard can be of great help. The specific of the Sevastopol 

Institute of Banking is that English teachers use SmartBoards as a technology in 
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teaching future professionals to become effective executive leaders. The first thing 

needed is a specially equipped room that would facilitate a collaborative learning 

style by meeting some specific requirements. For example, the teaching faculty needs 

a lot of whiteboarding space to facilitate discussion and provide access to online 

materials, and students in every part of the room have to be able to see what the 

teacher is writing. 

Another specific feature of the new technology is that it meets the demands and 

expectations of young people who now live in a particularly interactive world.  They 

are used to getting an immediate response to what they do. It's all about immediacy, 

participation and personal involvement. That is why it is so important to use the 

technology that plays to their enthusiasm. 

Among the great number of possibilities SmartBoard allows we are going to 

highlight the following: 

1. Power Point Presentation function gives both teacher and students the 

opportunity to create, present and discuss their projects in class as well as to prepare 

students for participation in different conferences. As we are teaching ESP we have 

to pay a special attention to the public speaking aspect.  Public speaking skill can be 

improved by study and practice of the component phases of public speaking: analysis, 

preparation, and presentation. The visual dimensions of speech presentation were 

examined and found to include the speaker as a visual cue, the use of visual aids, and 

the use of audience feedback during the speech presentation.  

2. Writing Pen and One-Touch Eraser function allows to use smartboard as a 

standard board with possibility to choose different colours for writing activities. This 

function is really user-friendly and time-saving. The other advantage of this function 

is that it allows to use any object (even a finger) for writing as well as for performing 

mouse functions – no need for proprietary tools.   

3. Notebook SmartBoarding Software function allows teachers to create, organize 

and save notes, drawings and screen captures. Teachers can access thousands of free 

images and templates, interactive and educational content, advanced drawing tools 

and many other features from an easy-to-use interface. 

4. Internet access gives the opportunity to surf the Net and use educational sites at 

the lesson. This also allows to orgainse on-line conferences. The teacher can feel free 

to correct his lesson-plan during the process of teaching and follow the discussion 

illustrating it with the help of World Wide Web materials, as well as YouTube, etc. 

The Internet is full of interactive websites for students to use. We have used these 

sites in whole group lessons as well as with individual students. 

5. Zooming function makes working with Microsoft Word documents much 

easier for every student to see the printed material. Pages can automatically be saved 

and can be printed, e-mailed or even posted into a website. 

6. While watching films the teacher can pause and write the phrase, the idiom etc. 

just heard.  

7. Teachers can add several other features and more flexibility to their interactive 

SmartBoard session, type with the On-Screen Keyboard, write over digital video and 

much more. Features include LinQ software, Start Center, SMART Video Player, 

SMART Recorder, Floating Tools and Spotlight. 
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Using innovative technologies one should not forget that they are just assisting not 

replacing the teacher. So be aware that: 

 Focus is on the students, not the sage on the stage. 

 Learning should come from anywhere, not just at the board in front of 

the room. 

 When addressing a classroom it is better to look at students‘ faces than 

have them look at your behind or side. 

 You have an easy access to the keyboard and mouse and you are able to 

see where you are typing and clicking. 

 You have  an access to any peripherals you are using such as when 

podcasting, Skyping, etc. 

 

Цимбал І.В. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

СИТУАТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД 

ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ЛЕКСИКИ 

В наш час володіння іноземними мовами стає необхідною умовою для 

подальшого кар‘єрного зростання фахівців, а вміння опрацьовувати іншомовні 

наукові тексти дає можливість звертатись до аналізу літератури більш 

розвинених країн, аби скористатися їх досвідом і таким чином вдосконалювати 

себе як перспективного працівника. 

Для ефективного читання іншомовних наукових текстів студенти перш за 

все мають оволодіти спеціальною термінологічною лексикою, без знання якої 

стає неможливим адекватний переклад. А вже від рівня сформованості 

термінологічної компетенції студентів, як основи фахової компетенції, буде 

залежати швидкість та якісність опрацювання наукових текстів. 

Одним з ефективних методів вивчення та закріплення термінологічної  

лексики є метод ситуативного моделювання (Simulation globale) – один з видів 

групової форми організації роботи студентів у навчальній діяльності, який має 

посісти належне місце, оскільки надає можливості для стимулювання 

зацікавленості студентів, їхньої співпраці, а також може значно заощадити час 

та покращити навчальні досягнення окремих студентів.  

Але така форма організації роботи студентів виявляється ефективною в 

тому випадку, коли поділ на групи та підгрупи здійснюється з урахуванням 

індивідуально-психологічних особливостей особистості студентів.  

Метод ситуативного моделювання полягає у створенні проекту групою 

студентів чи учнів. Ситуативне моделювання дозволяє групі з 15-30 студентів 

створити свій світ — підприємство, село, острів, готель, тощо, залучити  усіх 

студентів в якості працівників, мешканців до взаємодії в даному  проекті. 

Створивши в рамках однієї групи підприємство, надаючи кожному зі 

студентів свою роль, чи то комерційного директора, чи службовця, можна 

повторити зі студентами вокабуляр, пов'язаний з підприємницькою діяльністю. 

В цікавій ігровій формі студенти використовують автентичні документи, 
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закріплюють свої знання з іноземної мови, практикують усне та письмове 

мовлення і т.д. 

Ситуативне моделювання можна практикувати починаючи з початкового 

рівня, серед студентів будь-якого віку. 

Розрізняють два види ситуативного моделювання: 

1) загальне ( будівля, село, острів, тощо) для загального удосконалення 

мовних навиків), 

2) функціональне (міжнародна конференція, підприємство, готель, 

лікарня, тощо) призначене для студентів спеціалізованих факультетів. Бажане 

для студентів з рівнем володіння іноземною мовою починаючи від А2, та В1-

В2. 

Місце для проекту може бути як реальне (знаходитись у країні, мову якої 

вивчають студенти або у країні, в якій студенти проживають) так і вигадане.  

Основними етапами ситуативного моделювання, які визначив  Франсі 

Йєш, автор публікації «Les simulations globale : Mode d'emploi»(Hachette, 1996)є: 

1) визначення місця та середовища, 

2) створення вигаданих персонажів, 

3) активізування персонажів через взаємозв‘язки,  

4) введення подій та різних пригод (злочин, пожежа, тощо). 

Якщо говорити про ситуативне моделювання підприємства, то воно 

починається з обдумування концепції підприємства (продукт виробництва чи 

вид сервісу, місце розташування, тощо), потім учасники ситуативного 

моделювання обирають юридичний статус підприємства, складають бізнес-

план, створюють логотип, слоган, рекламу підприємства. Після підготовчого 

етапу підприємство починає свою роботу. 

Згідно Франсі Дебізе (Francis Debyser) роль викладача полягає у тому, що 

він:  

 грає роль ведучого, веде історію даного ситуативного моделювання 

(учні не зобов‘язані запам‘ятовувати або записувати усі деталі 

роботи), 

 розподіляє завдання по підгрупам або серед окремих студентів, не 

забуваючи про зв'язок між усіма завданнями (задача викладача – 

рівномірно розподіляти завдання серед усіх студентів, стараючись 

врахувати індивідуально-психологічні особливості особистості 

кожного студента), 

 радить, але не нав‘язує  послідовність завдань,  

 готує деякі завдання, ефективні з точки зору лінгвістики, 

 пропонує додаткові автентичні документи, 

 допомагає перевірити письмові завдання, виконані студентами, 

 виправляє помилки у монологічному мовленні, при чому не перериває 

студентів, а вказує на помилки після завершення монологу чи діалогу 

(для більш ефективної роботи, помилки у ході завдання можна 

записувати на дошці, а потім разом зі студентами виправляти), 

 оцінює деякі види усної чи письмової діяльності, 

 пильнує за активністю усіх членів групи та підгруп, виконанням усіх 
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цілей заняття.  

Одним з найголовніших завдань викладача є використання та роз‘яснення 

реалій тої країни, мову якої вивчають студенти, і перш за все, термінологічної 

лексики. 

Отже, у розробці методики, спрямованої на вдосконалення навиків 

читання іншомовних наукових текстів, слід враховувати групову форму 

організації роботи студентів та принципи ситуативного моделювання для більш 

ефективного засвоєння термінологічної лексики,  а значить для подолання 

ускладнень у роботі студентів з іншомовними наукового спрямування. 

Література: 

1. Francis Yaiche Les simulations globale : Mode d'emploi, Hachette, 1996. – 

189 p.  

2. Sylvie Mutet Simulation globale et formation des enseignants, Narr, 2003. – 

250 p. 
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РОЗВИТОК ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

     Зростаючі потреби у спілкуванні та співпраці між країнами і людьми з 

різними мовами та культурними традиціями, нова освітня система в Україні, 

державний освітній стандарт з іноземної мови вимагають суттєвих змін у 

підході до викладання, оновлення змісту та методів навчання іноземних мов у 

навчальних закладах. На сьогодні все більшого поширення набуває тенденція 

посилення комунікативної спрямованості навчального процесу – його 

наближення до реального процесу спілкування. 

     В сучасному освітньому просторі особливої ваги набуває принцип 

комунікативності, який передбачає таку організацію процесу навчання, за якої 

моделюються риси реального процесу комунікації, в результаті чого студенти 

вдосконалюють мовленнєві навички та уміння з метою використання іноземної 

мови як засобу спілкування в майбутній професійній діяльності. Великі 

можливості для реалізації вказаного принципу має діалог, який, за своєю суттю, 

є конкретним способом існування людини, її іманентною характеристикою. 

Процесуальні форми діалогу розрізняють залежно від того, чи здійснюється він 

за допомогою слів, чи паралінгвістичних засобів (жестів, міміки тощо), чи 

практичних дій. В реальних умовах найчастіше діалог здійснюється у змішаних 

формах. Діалогічні відносини мають місце тоді, коли один партнер сприймає 

цілісний образ іншого на основі визнання його належним до певної спільноти, 

до якої він зараховує і самого себе, звідси випливає, що сторони діалогічної 

взаємодії створюють колективний суб‘єкт. 

     З психологічної точки зору діалогічне мовлення завжди вмотивоване. Проте, 

в умовах навчання мотив сам по собі виникає не завжди. Саме тому необхідно 

створити умови, за яких у студентів з‘явилося б бажання та потреба щось 

сказати, передати почуття, подискутувати. Крім того, сприятливий 

http://www.amazon.fr/s?_encoding=UTF8&search-alias=books-fr&field-author=Sylvie%20Mutet
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психологічний клімат на занятті, доброзичливі стосунки, зацікавленість у 

роботі сприятимуть вмотивованості діалогічного мовлення, що є безпосереднім 

завданням викладача. Однією з найважливіших психологічних особливостей 

діалогічного мовлення є його ситуативність. Ситуативним діалогічне мовлення 

є тому, що часто його зміст можна зрозуміти лише з урахуванням тієї ситуації, 

в якій воно здійснюється.  

У методиці навчання іноземних мов термін ―вправа‖ інтерпретують по-різному. 

Під ―вправою‖ ми розуміємо різноманітні види навчальної діяльності, що 

включають систему навчальних дій – від рецептивних, елементарних за 

операційним складом, до продуктивних, досить складних, які ставлять 

студентів перед необхідністю багаторазового, варіативного і творчого 

застосування здобутих у процесі навчання знань у різних зв‘язках і умовах.  

     За мірою пізнавальної активності студентів всі вправи умовно можна 

розділити на чотири групи. Перший вид вправ передбачає складання 

мікродіалогів (запитання-відповідь, спонукання-згода/відмова і т. д.) за 

поданою темою, використовуючи зразок мовлення та подану нову лексику. 

Наприклад: A. Wo können wir uns morgen treffen? B. Ich glaube, am besten komme 

ich zum Hotel. (die Ausstellung, der Betrieb, die Besprechung, die Firma, die 

Konferenz, das Mittagessen, das Frühstück). Другий вид вправ – навчання 

діалогічному мовленню з використанням тексту-зразка. Наприклад: 

Прослухайте діалог без тексту з попередніми орієнтирами (запитаннями за 

змістом, правдивими та неправдивими твердженнями, ключовими словами). 

Прослухавши зразок, учні в парах складають власні мікродіалоги згідно з 

отриманим завданням. Третій вид вправ передбачає складання власних 

діалогів з використанням зорових вербальних опор у вигляді діалогу-схеми і 

діалогу-підстановчої таблиці. Наприклад: Прослухавши на занятті тематичні 

діалоги, студенти складають власні, використовуючи діалог-схему: Діалог з 

теми ―Візит в театр‖ A: What is the play about? B: … A: Is it worth seeing? B: … 

A: Would you like to see it again? Четвертий вид вправ побудований на 

складанні діалогу відповідно до навчально-мовленнєвої ситуації. Ці 

рецептивно-продуктивні мовленнєві вправи носять творчий характер. Опори, як 

правило, не використовуються. Наприклад: Work in pairs. You go on a business 

trip. Role-play booking a flight (a train), reserving a room and a procedure at the 

check-in desk (the customs) at the airport. 

 Існують різні позиції щодо ролі комунікативних вправ. Але у будь-якому 

випадку вони передбачають досягнення конкретної мети, виникнення певного 

комунікативного наміру і його успішну реалізацію за допомогою спілкування 

засобами іноземної мови. Важлива роль при цьому належить розвитку навичок 

діалогічного мовлення, щоб засвідчувати не лише здатність логічно 

висловлювати думки, а й вільно їх інтерпретувати адекватно до мовної ситуації. 

Розвивати такі навички варто поетапно, враховуючи рівень мовної підготовки, 

сформовану здатність працювати самостійно та внутрішні спонукання щодо 

професійного самовизначення.  
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ПЕРЕКЛАД СУБСТАНТИВОВАНИХ ПРИКМЕТНИКІВ З НІМЕЦЬКОЇ 

МОВИ УКРАЇНСЬКОЮ НА МАТЕРІАЛІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ 

ТЕКСТІВ 

     До цього часу не існує у науковій літературі єдності поглядів щодо 

суті процесу субстантивації як способу словотворення та його місця в системі 

словотворення німецької мови. У зарубіжній лінгвістичній літературі 

визначилися два основних напрямки у вирішенні питання щодо суті 

субстантивації прикметників: 

- Розуміння субстантивації як вживання прикметника у нетиповій для 

нього функції, тобто функції іменника. Розглядаючи субстантивацію як 

вживання інших частин мови у синтаксичній функції іменника, представники 

цієї концепції повністю виключають субстантивацію із вчення про 

словотворення і відносять її до синтаксису. 

- Розгляд субстантивації як одного з видів словотворення. Вважаючи 

субстантивацію одним із видів німецького словотворення, представники цього 

напрямку по-різному підходять до його оцінювання. Деякі лінгвісти (В. 

Вільманс, Ф. Клугє) лише констатують наявність цього способу словотворення, 

не намагаючись пояснити його специфіку та сутність, інші ( Ф. Мауер)  

відносять субстантивацію до типу синтаксичного словотворення. 

 У німецькій мові субстантивацію прикметників за теорією 

В.В.Виноградова можна охарактеризувати наступним чином: 

   1. Під час переходу в іменник прикметник втрачає якісну семантику 

(позначення ознаки предмета) і набуває лексико-граматичного значення 

предметності, яка виявляється у двох формах: а) у звуженні та конкретизації 

ознаки, вираженої прикметником,- у цьому випадку субстантивований 

прикметник стає виразником конкретної предметності ( der Kleine, der 

Bekannte); б) у широкому узагальненні ознаки, вираженої прикметником – 

субстантивований прикметник є виразником абстрактної предметності (das 

Große, das Unbekannte). 

   2.Зміна загального лексико-граматичного значення прикметника і 

набуття ним  предметного значення супроводжується одночасно відповідним 
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морфологічним оформленням: а) змінюється характер граматичних категорій 

роду, числа та відмінка. Стаючи виразниками загального значення 

предметності, вони перетворюються із залежних, відносних на самостійні 

категорії; б) прикметники втрачають при цьому характерну для них здатність 

змінювати рід. Як і  всі іменники, їх відносять до одного з трьох граматичних 

родів (der Werktätige, die Senkrechte, das Deutsche). 

       Наявність у деяких категоріях субстантивованих прикметників 

співвідносних форм чоловічого та жіночого роду ( у позначеннях осіб: der 

Bekannte- die Bekannte) не можна пов‘язувати з граматичною родовою 

диференціацією, тому що утворення типу der  Bekannte- die Bekannte є не 

різними формами одного і того ж слова,  а різними словами , лексично 

позначаючи приналежність особи до певної статі. Це зумовлюється тією 

обставиною, що субстантивація прикметника здійснюється у кожному випадку 

на основі однієї із форм прикметника, а не всієї системи його форм. Виходячи з 

цього, категорія роду субстантивованих прикметників із значенням особи є 

лексико-граматичною категорією, тому що поряд з граматичним значенням у 

них виступають лексичні значення, що вказують на стать особи (der Fremde – 

die Fremde). Особливо чітко ці лексичні значення проявляються у 

субстантивованих прикметниках жіночого роду, що ж стосується 

субстантивованих прикметників чоловічого роду, то у них значення статі не 

завжди відчувається. Дуже часто вони виражають загальне уявлення про особу, 

поза його відношенням до реальної статі. 

  3. Крім набуття категоріальних (морфологічних) ознак іменника, процес 

субстантивації прикметника супроводжується одночасною зміною 

синтаксичних функцій, а також зміною характеру синтаксичної сполучуваності 

з іншими словами. Проте ступінь граматичної асиміляції субстантивованих 

прикметників може бути різним. Одні прикметники повністю переходять до 

лексико-граматичного розряду іменників, остаточно асимілюючись з ними з 

точки  зору граматичної форми (der Junge, der Klügere, das Anzügliche), інші – 

субстантивуються лише частково, зберігаючи за наявності предметного 

значення  деякі категоріальні ознаки прикметника. 

     При перекладі звичайно користуються готовими термінами, які 

існують у даній галузі. Для перекладу термінів А.І.Кашпер пропонує наступні 

можливості: 1. Калькування, тобто весь термін або кожна його частина 

відтворюється як копія терміну: Extra – екстра. 

2.Дослівний переклад терміну (термін і його елементи перекладаються 

дослівно): die Anreicherung – концентрація. 

3.Знаходження термінологічного еквівалента в іншій мові: der 

Einzelaufgabe – одноразове завдання. 

4. Описовий переклад терміну (з допомогою групи слів): die Frischhaltung 

– зберігання на свіжому повітрі. 

       У науково – технічних  текстах прикметники часто є частиною 

складного тексту. Для їх перекладу пропонуються наступні варіанти: переклад 

одним словом, переклад іменником у родовому відмінку, переклад іменником з 

прийменником та переклад іменником з прикметником. 
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КЕЙС-МЕТОД У НАВЧАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Згідно останніх тенденцій вищої освіти, вивчення іноземних мов у 

немовних вищих навчальних закладах є пріоритетним та повинно бути 

спрямованим на розвиток професійного мовлення. Підготовка спеціалістів 

полягає у формуванні таких комунікативних вмінь, які дозволили б 

здійснювати професійні контакти на іноземній мові в різних сферах і ситуаціях.  

Це завдання, на нашу думку, здатен вирішити  кейс-метод (Case study). 

Суть його полягає в тому, що студентам пропонується опис певної проблемної 

(складної, заплутаної) ситуації  для того, щоб під час самостійного аналізу, а 

потім групового обговорення вони знайшли одне  або декілька рішень для даної 

проблеми. Кейс – це завжди моделювання життєвої ситуації, через це він 

знаходить все більш широке використання не тільки в програмах бізнес-освіти,  

але й у вивченні юриспруденції, медицини та інших наук.  

Оскільки головний акцент робиться на самостійному мисленні, здатності 

доносити свої думки до аудиторії, реагувати на пропозиції, конструктивно 

відповідати на критику своїх колег, то цей метод ідеально підходить для 

вивчення іноземної мови оскільки надає студентам можливість застосувати 

вивчений мовний матеріал на базі своїх професійних знань. Слід зазначити, що 

використання кейс-методу обмежується рівнем мовної підготовки тих, хто 

навчається, оскільки він вимагає володіння на достатньо високому рівні трьома 

аспектами мови ( фонетикою, лексикою, граматикою) і усіма видами мовної 

діяльності (читанням, говорінням, аудіюванням і письмом). Отже його можна 

рекомендувати для роботи зі студентами старших курсів, або з сильними 

групами 1-го, 2-го курсів.     

Що дає використання кейс-методу у вивченні іноземної мови? 

 Підвищує рівень знань з іноземної мови в цілому. Використання термінів 

і їх розуміння більш ефективне ніж їх заучування тому, що потребує 

вміння їх використовувати. 

 Розвиває творче мислення, змушуючи думати на іноземній мові. 

 Розвиває навички проведення презентацій (вміння публічно представити 

свою роботу на іноземній мові). 

 Вчить формулювати різні типи запитань. 



221 

 

 Розвиває вміння вести дискусію, аргументувати відповіді, що сприяє 

розвитку мовлення без опори на текст. 

 Удосконалює навички професійного читання на іноземній мові і обробки 

інформації.  

 Вчить працювати в команді і приймати колективне рішення. 

 Присутність у структурі методу суперечки, дискусії навчає 

дотримуватись   норм і правил спілкування. 

 Дозволяє вирішити індивідуальну і групову самостійну роботу студентів. 

Щоб досягти позитивних результатів у навчально-виховному процесі та 

активізувати студентьку діяльність, завдання повинні містити реальні чи 

наближені до реальності професійні завдання, пов‘язанні з іноземною мовою. 

Наприклад, студентам 4-го курсу в рамках роботи над кейсом ―Import-Export‖ 

ми пропонуємо наступне завдання: Вас як представника Торгово-промислової 

палати запрошено до участі у переговорах на фірму (назва фірми), яка 

займається експортно-імпортними операціями. Ваше завдання підготувати 

повідомлення про закони з імпорту-експорту в Україні для представників 

іноземної делегації .Такого типу завдання розвивають навички професійної 

компетенції майбутніх економістів та юристів, спонукають їх до пошуку 

додаткової інформації в інтернеті, бібліотеці, розширюють їх словник 

іншомовної  професійної лексики,  викликають інтерес до процесу навчання. 

Основною умовою ефективного навчання за допомогою кейс- методу є 

ретельна підготовка до заняття в аудиторії. Робота над кейсом розділяється на 

два основні етапи: домашня самостійна робота й робота в аудиторії. Готуватися 

до роботи з кейсом в аудиторії повинні і студенти, і викладачі. 

Викладач повинен потурбуватись заздалегідь, щоб наявного мовного 

матеріалу студентам вистачило для реалізації поставлених завдань. Доцільним 

є попереднє повторення необхідного матеріалу та закріплення необхідних 

навичок на попередньо розроблених вправах. Кейси на заняттях з іноземної 

мови краще застосовувати на завершальному етапі роботи по вивченню теми, 

надаючи студентам можливість використовувати лексико-граматичний 

матеріал в своїй мові. Викладач повинен встановити правила гри, розподілити 

завдання і ролі серед студентів. При цьому необхідно чітко визначити якої мети 

він планує досягти в результаті роботи. 
` Для детального ознайомлення з матеріалами кейсу потрібно багато часу, 

тому недоцільно витрачати на це саме аудиторні години. Для того, щоб побіжне 

ознайомлення відбувалося в межах самостійної роботи, студенти можуть 

ознайомитися з матеріалами кейсу і зробити первинний аналіз ситуації вдома. 

Серед найбільш дієвих засобів, що сприяють якісній домашній підготовці 

студента до аудиторного заняття, — письмовий аналіз питань, наданих 

наприкінці кожної конкретної ситуації.   

В аудиторії викладач промовляє вступне слово, формує підгрупи, 

організовує презентації та загальну дискусію, узагальнює та оцінює аналіз 

ситуацій студентами. Оскільки кейс-метод передбачає дискусії та суперечки, 

завдання викладача не допустити конфліктів, створити атмосферу 
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співробітництва. Він не повинен брати на себе роль інструктора. Його функція 

полягає в організації колективної роботи. Викладач підводить підсумки 

обговорення кейсу і оцінює роботу кожного студента.  

    Ефективність навчання за допомогою кейс-методу очевидна. Студентові 

надається можливість перевірити теорію на практиці, активізувати свої 

здібності, творчо мислити. З іншого боку, практична ситуація викликає інтерес 

до процесу навчання, оскільки стає ясно, яких теоретичних знань не вистачає 

для вирішення проблеми.   

 

Черпак О.В. 

Національний технічний університет України «КПІ» 
 

СУЧАСНІ ІГРОВІ МЕТОДИ ПРИТАМАННІ У НАВЧАННІ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Про навчальну функцію гри відомо вже давно. Використовуючи її як 

засіб навчання, відомі педагоги стверджували, що в ній закладені великі 

потенційні можливості. Ігрові форми роботи на уроці активізують діяльність 

учнів, дають змогу виявити розумові та творчі здібності учнів. На уроці вчитель 

має справу з навчальними іграми, що, на відміну від розважальних, мають 

специфічну методичну мету, яку вчитель повинен завжди чітко собі уявити, 

однак у жодному разі не слід показувати учням, що його цікавить дидактичний 

підтекст. Він повинен сміятися й радіти разом з учнями, підкреслюючи тим 

самим, що його цікавить ігровий зміст вправи, а не навчальний. Якщо вчитель 

розкриє учням свою мету, то гра перетвориться на звичайну вправу. Для 

вчителя ж будь-яка гра – це перш за все вправа. 

Сам факт, що гра пробуджує інтерес і активність учнів, дає їм можливість 

проявити себе в цікавій для них діяльності, сприяє більш швидкому й 

надійному запам'ятовуванню іншомовних слів та речень, особливо, якщо 

знання цього матеріалу є обов'язковою умовою активної участі, а в окремих 

випадках – обов‘язковою умовою виграшу. 

Таким чином, ми розглядаємо гру як варіативно-ситуативну мовленнєву 

вправу, під час якої учні набувають досвіду спілкування. Тому гра має бути 

невід‘ємним елементом кожного уроку. 

Саме ігрові прийоми значно полегшують засвоєння складних 

граматичних конструкцій, розширюють словниковий запас, допомагають 

створити наближені до життя ситуації. Ігри можуть бути використані для 

формування будь-яких навичок і вмінь на всіх рівнях навчання на будь-якій 

стадії уроку. Якщо учні заінтриговані, радісні, переважають почуття співпраці, 

вони краще запам‘ятають отриману інформацію, зокрема необхідну лексику та 

граматичні конструкції. 

Гра – сильний емоційний подразник, який знімає психологічні бар‘єри, 

що заважають іноземному спілкуванню, підвищує ініціативність та активність 

учнів, а також стимулює позитивні емоції, які впливають на кору головного 

мозку, сприятливо розвиває зацікавленість до іноземної мови як предмета. І ця 
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зацікавленість з‘являється за рахунок задоволення і радості від процесу гри, що 

є одним із найважливіших завдань навчання. 

Мовні ігри допомагають формувати вимовні, лексичні та граматичні 

навички, тренують уживання мовних явищ на різних етапах вивчення іноземної 

мови. Висока ефективність мовної гри безсумнівна. Учителі і учні працюють з 

використанням «ігрових» матеріалів легше, веселіше, а головне, 

продуктивніше. Основна мета використання мовних ігор – це формування 

мобілізації попереднього досвіду, стимуляція інтересу та творчості. 

Гра допомагає спілкуванню, сприяє передачі накопиченого досвіду, 

одержанню нових знань, правильній оцінці вчинків, розвитку комунікативних 

навичок людини, її сприйняття, пам'яті, мислення, уяви, емоцій, таких рис, як 

колективізм, активність, дисциплінованість, спостережливість, уважність. Крім 

того, що ігри мають величезну методичну цінність, вони дуже цікаві як 

учителю, так і учню. 

Та, безперечно, ігри мають крім переваг й недоліки. Одним із яких є 

«примітивізація» мовлення учнів, збільшення кількості помилок. Та дані 

недоліки можна усунути такими шляхами: високим рівнем підготовки до 

проведення рольової гри, правильною організацією гри, регулярністю 

застосування даного прийому навчання, і звичайно, майстерністю вчителя та 

його відданістю своїй справі. 
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КОНТЕНТНИЙ ПІДХІД ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Сутність дисципліни «Англійська мова для професійного спілкування» 

передбачає широке використання комунікативного підходу, який залишається 

найбільш поширеним та ефективним у процесі формування іншомовної 

комунікативної компетенції. Він розкриває широкі перспективи у навчанні 

іноземній мові, бо вимагає розгляду явищ мови не лише з точки зору 

мовленнєвих структур (граматика, лексика), а й з урахуванням виконуваних 

комунікативних функцій.[1]. Розглянемо деякі особливості сучасного етапу 

розвитку комунікативного підходу. 

1. Автономія студента: студенти мають більше можливостей при виборі 

змісту та методів навчання. 

2. Соціальна природа навчання: це не індивідуальна приватна діяльність, 

але соціальна, яка залежить від взаємодії з іншими. 

3. Інтеграція навчальних предметів: зв‘язок між різними предметами,        
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при чому іноземна мова є складовою цієї інтеграції. 

4. Фокус на значенні: пошук значення через контент (зміст) є ядром 

вивчення  іноземної мови. 

5. Різноманітність: студенти навчаються різними шляхами і мають 

різний рівень знань. Викладач повинен брати до уваги ці відмінності 

при плануванні  курсу. 

6. Уміння мислити: мова повинна служити засобом розвитку умінь 

критично та креативно мислити. 

7.  Альтернативне оцінювання: необхідні нові форми оцінювання на 

заміну традиційним тестам множинного вибору та іншим, які тестують 

уміння нижчого порядку. 

8. Викладач як співучасник процесу навчання: помічник. 

Таким чином, вищезазначені відмінності сучасного розвитку 

комунікативного підходу у  навчанні іноземній мові призвели до появи різних 

підходів та стратегій. Одним з таких підходів є контентний, коли  вивчення 

іноземної мови інтегроване у зміст предметів і відбувається на базі  

предметного контенту. Різноманітні граматичні та лексичні вправи будуються 

на базі змісту певного предмета. 

Даний підхід містить наступні моделі: тематично-орієнтовану, 

ад‘юнктурну, шелтерну та модель, за якою викладання навчального предмета 

ведеться на іноземній мові. Розглянемо ці моделі більш детально. 

Тематично-орієнтована модель вважається найбільш поширеною завдяки 

її простоті у використанні. Викладач англійської мови працює незалежно від 

інших викладачів. Програма вивчення іноземної мови будується навколо різних 

тем в межах певної  дисципліни, або декількох окремих тем, пов‘язаних з 

однією загальною темою чи галуззю. В обох випадках теми є основою для 

складання програми курсу. Але теми мають бути обрані у відповідності до 

інтересів, потреб студентів, цілей навчання іноземній мові, доступних ресурсів. 

В процесі вивчення тем студенти повинні засвоїти не тільки зміст, але і мовний 

матеріал. Як правило, такий курс має певні мовні задачі, які є більш важливі, 

ніж вивчення предметного змісту. 

Ад‘юнктурна модель передбачає інтеграцію курсу вивчення іноземної 

мови і навчальної дисципліни. Дана модель реалізується при роботі двох 

викладачів з аудиторією: викладача з предмету та викладача іноземної мови. В 

той час коли предметний викладач привертає увагу студентів до змісту 

предмету, викладач іноземної мови використовує зміст предмета для розвитку 

умінь і навичок іншомовної мовленнєвої діяльності у студентів. Така 

організація навчання вдало забезпечує потреби студентів щодо вивчення 

професійно-орієнтованих дисциплін та іноземної мови  для професійного 

спілкування. [2]. 

Шелтерна модель передбачає навчання студентів іноземній мові засобами 

змісту предмета для їх подальшого навчання на іноземній мові. За даною 

моделлю викладання проводить один викладач, який може бути викладачем з 

предмету, або з іноземної мови зі знанням даного предмету. Для успішного 

навчання, мовний компонент має відповідати рівню знань студентів з іноземної 
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мови. Головною характеристикою моделі є допомога студентам у розвитку їх 

умінь і навичок іншомовної комунікації для подальшого навчання, але 

першочерговою метою є вивчення самого предмета. 

Викладання навчального предмета на іноземній мові відповідає філософії 

контентного або інтегрованого у контент вивчення іноземної мови. Дана 

модель не передбачає формулювання цілей вивчення іноземної мови, але надає 

унікальну можливість підвищити рівень володіння іноземною мовою, 

удосконалити рецептивні та продуктивні уміння і навички. При формуванні 

змісту предмета рівень володіння іноземною мовою студентів не враховується. 

Як свідчить аналіз зарубіжного досвіду викладання іноземної мови для 

професійного спілкування, вищезазначені моделі контентного або 

інтегрованого у контент вивчення іноземної мови є досить ефективними та 

перспективними. Вони успішно використовуються в університетах США, 

Західної Європи та східних країн. 

Література: 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДАХ 

  Сучасність пред‘являє все більш високі вимоги до практичного 

володіння іноземними мовами як у повсякденному житті, так і у професійній 

діяльності. Процеси глобалізації в сферах науки і техніки потребують 

професійного міжкультурного спілкування фахівців технічних спеціальностей. 

Отже, надзвичайно важливого значення набуває формування у студентів 

іноземної мовної компетенції. Досягти цієї мети можливо тільки застосовуючи 

інноваційні технології навчання. 

  До інноваційних технологій навчання відносяться, насамперед, 

інтерактивне навчання, яке передбачає взаємодію учасників процесу здобуття 

знань, а також інформаційні та комунікаційні технології, які нерозривно 

пов‘язані з використанням комп‘ютерів.  

  Для більшості студентів вищих технічних навчальних закладів при 

вивчені іноземних мов  найбільшими проблемами є недостатні знання та низька 

мотивація. Вирішувати ці проблеми покликані саме інтерактивні технології, що 

допомагають створити комфортні умови навчання,  підвищити рівень володіння 

іноземною мовою, відчути свою успішність. В результаті такого навчання 

студенти обмінюються вже здобутими знаннями, вчаться один у одного, 

підтримують  слабкіших студентів, оцінюють свої знання та знання інших. 
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Колективна робота включає читання та обговорення текстів за фахом, бесіди та 

дискусії на цікаві для студентів теми, що тісно пов‘язані з життям, рольові ігри, 

творчі завдання, тощо. Діалогічне мовлення стає домінуючою формою 

навчання, яка призводить до кращого розуміння студентами іншомовної 

комунікації та спонукає до мовленнєвої діяльності у реальних життєвих 

ситуаціях, що підвищую мотивацію вивчення іноземної мови. 

  Сьогодні, крім традиційних засобів навчання таких як підручники, 

словники, довідники, широкого використання набули мультимедійні технічні 

засоби та мережа Internet, якими успішно користуються студенти та викладачі. 

Створення та використання комп‘ютеризованих програм навчання іноземним 

мовам значною мірою сприяють досягненню основної мети – формування у 

студентів іноземної мовної компетенції, при цьому мультимедійні засоби, які 

використовують аудіовізуальний формат підвищують зацікавленість  у 

навчальному процесі.   

      В процесі оволодіння іноземною мовою комп‘ютер полегшує 

вивчення та     засвоєння лексичного та граматичного матеріалу,  дозволяє 

моделювати умови комунікативної діяльності, реалізовувати їх у різноманітних 

навчальних ситуаціях, рольових іграх, практичних та факультативних заняттях.  

  Internet, в свою чергу, надає користувачеві, що навчається доступ до 

інформації та практичного застосування здобутих навичок аудіювання, 

читання, письма та можливість працювати в комунікативному середовищі в 

реальному часі. Електронна пошта дозволяє студентам спілкуватися з носіями 

мови, спонукає їх до діалогу з ними.    

  Великого значення сьогодні набувають міжнародні Internet конференції 

в режимі on-line. Вони дають студентам можливість повною мірою поєднати 

свої фахові  знання зі знанням іноземної мови  та усвідомити доцільність і 

важливість цих знань у міжнародній комунікації. 

  Отже, створення якісної системи навчання іноземної мови у вищих 

технічних навчальних закладах є неможливим без урахування та використання 

потенціалу сучасних технологій, які забезпечують необхідні умови для 

активізації пізнавальної та мовної діяльності кожного студента, надають 

можливість засвоїти мовний матеріал, одержати достатню країнознавчу та 

професійну інформацію, ознайомитися з великою кількістю оригінальних 

текстів та відеоматеріалів для формування необхідних навичок та вмінь. 
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КОМП’ЮТЕРИЗОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ  

Освіта у вищих навчальних закладах, її розвиток та модернізація завжди 

супроводжується широким колом наукових розробок, досліджень, які 

впроваджуються в навчальний процес, а особливо в процес вивчення іноземних 

мов. Оскільки випускники вищих навчальних закладів мають володіти 

іноземною мовою на професійному рівні, тобто на рівні вільного спілкування, 

потрібно покращувати якість отриманих знань та забезпечувати ефективність 

навчання. 

Ступінь ефективності навчання іноземних мов великою мірою залежить 

від співвідношення теоретичної та практичної спрямованості. Тому методика 

викладання іноземних мов знаходиться у постійному пошуку ефективніших 

способів навчання людини іноземним мовам. На сьогоднішній день однією з 

успішних умов вивчення іноземної мови є  використання інформаційних 

технологій. Сучасні інформаційні технології являють собою ефективний 

інструмент, який полегшує засвоєння знань, робить навчання інтерактивним, 

комунікативно спрямованим, цікавим, наочним та індивідуальним. 

У викладанні іноземних мов перевага надається активним методам 

навчання, які спрямовані на формування у студентів самостійності, 

варіативності, критичності мислення. Найпотужнішим джерелом є інноваційні 

технології – комп‘ютеризоване навчання. Основними питаннями у застосуванні 

інноваційних технологій є структура навчальних комп‘ютерних програм, їх 

зміст і оптимальна організація Web-простору. Наприклад, сучасні 

автоматизовані навчальні курси можна широко використовувати для 

ознайомлення з новим мовним матеріалом на етапі тренування або при 

застосуванні знань, навичок та вмінь. Студенти можуть виконувати такі види 

навчальної діяльності, як: вивчення лексичного матеріалу; удосконалення 

розуміння аудіо тексту; розвивати техніку читання; оволодіння граматикою; 

навчання писемного мовлення; тренування вимови і тому подібне. 

Існують різноманітні дидактичні можливості та методичні варіанти 

застосування таких технологій. Комп‘ютеризоване навчання дозволяє 

моделювати умови комунікативної діяльності, реалізуючись у вправи 

ситуативного характеру, рольові ігри, опосередковане вивчення граматики і т.д. 

Такі технології можна використовувати перед вивченням теми чи після, на 

початку або наприкінці заняття, повністю або фрагментами, у поєднанні з 

іншими засобами навчання. 

Інтегровані підходи до вивчення іноземних мов базуються на 

мультимедійних комп‘ютерах: проектна робота в навчанні, навчальні 

комп‘ютерні програми (―Learn to Speak English‖, ―Tell me more‖, ―Business 

English‖), дистанційні технології в навчанні іноземних мов, створення 
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презентацій в програмі PowerPoint, різні комп‘ютерні словники та енциклопедії, 

новітні тестові технології  та Інтернеті (форуми, блоги, електрона пошта).  

Якісна мовна підготовка студентів у вищих навчальних закладів не 

можлива без використання сучасних освітніх технологій. Викладач може 

вибрати різні види та форми роботи зі студентами, спрямовуючи та адаптуючи 

їх до будь-якого виду мовленнєвої діяльності. Використання інноваційних 

технологій створює персональне середовище спілкування іноземною мовою, 

що стимулює інтерес студентів до вивчення іноземної мови, забезпечує 

професійний розвиток, встановлюючи зв'язок між реальним життям та 

навчальними цілями. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

 На современном этапе развития общества образовательные технологии 

на основе современных систем мультимедиа создали объективную основу для 

радикальных инноваций в системе высшего образования. 

 Мировой опыт показывает, что общество, которое не способно 

использовать высоко технологические инновационные достижения, не может 

развиваться и занимать достойное место на мировом рынке. 

 Новое время ставит перед Украиной жесткую альтернативу: либо наша 

страна создает механизм технологического обновления  экономики и 

формирует свой инновационный сектор на мировом рынке, либо превращается 
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в зависимый придаток инновационно развитых стран мира. Подобные задачи 

стоят и перед системой образования. Происходит интенсивный поиск стимулов 

развития системы образования и рассматривается стратегическая программа 

реформ с целью последующей интеграции отечественной системы образования 

в  международное образовательное пространство. 

 Ключевым направлением модернизации образования должно стать 

внедрение кредитно – модульной системы обучения и использование новых 

информационных технологий. 

 Инновационные образовательные процессы обусловливаются 

общественными потребностями и включают комплексные процессы создания, 

внедрения, распространения новаций и изменения образовательной системы. 

Важной особенностью современного образования является то, что применение 

инновационных технологий сопровождается радикальными изменениями в 

методах и приемах обучения иностранному языку. 

При использовании инновационных подходов в образовании следует 

опираться на принцип непрерывных инноваций, которые предполагают 

построение развития и внедрения в систему образования продуктивных, 

организационных технологических инноваций. 

 Инновационные технологии обеспечивают условия для 

индивидуализации и интенсификации процесса обучения иностранному языку. 

 Инновационные технологии обогащают методический потенциал работы 

с учебным материалом и обеспечивают эффективность учебного процесса. 

 Пути интенсификации обучения иностранному языку и использования 

инновационных технологий включают в себя целенаправленность обучения, 

использование современных методов обучения и информационных 

технических средств обучения. 

 Инновационные технологии и методика компьютеризированного 

обучения иностранному языку направлены на организацию и управление 

самостоятельной деятельностью студентов. Все это является важным 

незаменимым инструментом активизации познавательной деятельности 

студентов. Способность к активному самостоятельному изучению 

иностранного языка является показателем творческой индивидуальности 

студентов, потребность в которых в условиях перехода к Болонскому процессу 

постоянно возрастает. 

  Использование современных информационно – коммуникативных и 

инновационных технологий обеспечивает дальнейшее усовершенствование 

учебного процесса, доступность и эффективность образования. Всѐ это 

становиться возможным благодаря обеспечению инновационных систем 

образования, обеспечение и использования в учебном процессе информационно 

– коммуникативных технологий в сочетании с традиционными средствами, 

разработке индивидуальных модульных учебных программ разного уровня 

сложностей, а также электронных учебников, создание глобальных 

информационных сетей. 

  Новые механизмы управления системой высшего образования, 

направлены на то, чтобы использование компьютерных и 
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телекоммуникационных технологий в системе образования, освоение 

технологических инноваций содействовало прежде всего увеличению 

предложений продуктов и услуг в сфере образования в ходе развития новых 

форм обучения, развитию конкуренции между различными учебными 

заведениями, стимулированию информационной деятельности, разработке 

технологических инноваций профессорско-преподавательским составом, 

распространению инноваций на рынке образовательных услуг, формированию 

информационной инфраструктуры. 

 Инновационная стратегия развития предполагает наличие 

соответствующей системы целей и инфраструктуры, созданной для их 

достижения и отработку методов стимулирования и поддержки внедрения 

информаций в систему современного образования. 

Участие Украины в Болонском процессе с целью создания единого 

Европейского пространства высшей школы обозначила международные уровни 

знания иностранного языка студентами высших учебных заведений. 

 Процессу повышения качества обучения иностранным языкам в высших 

учебных заведениях способствует использование мультимедийных средств, 

компьютерных, телекоммуникационных, инновационных технологий. 

С помощью информационных технологий можно давать успешно 

работающим студентам дополнительный материал для самостоятельной 

работы, целенаправленных управлять соревновательным элементом, 

присутствующим в самостоятельной работе студентов, осуществляя 

индивидуализацию и дифференциализацию обучения.  

Использование инновационных технологий и мультимедийных 

обучающих систем открывает широкие возможности для развития 

принципиально нового вида самостоятельного обучения - дистанционного, 

которое становится управляемым, контролируемым и адаптированным к 

индивидуальным особенностям обучаемого. 

 

Школяр Л.В. 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

MÉTHODE HONGROISE D’ENSEIGNEMENT DES LANGUES «VILLÁM» 

Dans la méthode «Villám» la pédagogie exploite pleinement les résultats des 

recherches des neurosciences en élaborant une démarche  didactique respectueuse des 

modes de fonctionnement du cerveau et du corps humain.  

Vers les années 1990 on a découvert que certains neurones émettaient des 

potentiels d‘action non seulement lorsque quelqu`un faisait un mouvement de la main 

ou de la bouche, mais aussi lorsqu‘il regardait simplement un humain faire le même  

geste. On appela ces neurones des «neurones miroirs»  parce  que l‘action observée 

semble reflétée, comme dans un miroir. Outre ces neurones miroirs qui s‘activent 

lorsque nous voyons se réaliser la même action que celle pour laquelle ils sont 

impliqués quand nous la faisons, un autre type de neurones dits «canoniques» 

s‘activent quant à eux à la simple vue d‘un objet saisissable par le mouvement de 

préhension de la main codé par ce neurone. Comme si cerveau anticipait une 
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interaction possible avec cet objet et se préparait en conséquence. Ces deux types de 

neurone ont cependant  en commun de générer tous les deux une représentation 

interne d‘une action, qu'elle soit effectuée,  vue ou anticipée. Cette découverte revêt 

donc un caractère extrêmement intéressant pour expliquer comment on peut se 

représenter l'état d‘esprit et les intentions des autres. Selon cette méthode à l‘origine 

de l‘apprentissage des langues se trouve le corps et le cerveau en un circuit 

perpétuelle et notre compétence naturelle d‘apprentissage des langues du fait que 

chaque individu a déjà réussi à acquérir au moins une langue, sa langue maternelle.  

A la version „enseignement‖, l‘apprenant entend d‘abord en sa langue 

maternelle la phrase – ainsi la bonne compréhension du sens est assurée - puis son 

equivalent en langue étrangère apparaît, alors il le voit et après un bip sonore il a le 

temps de prononcer la phrase en langue ciblée à haute voix en choeur. En faisant 

appelle presque en même temps de son canal perceptif directeur, chaque apprenant 

utilise dans son apprentissage la vue  – visualisation de la matière – l'ouïe par 

l‘audition, la prononciation et la répétition et enfin le toucher ayant à la main une 

baguette. Tous ces outils sont nécessaires pour élargir le champs de sa perception. 

Ainsi  un gros travail de sensibilisation à la langue étrangère est effectué. On appelle 

visuel, auditif ou kinesthésique le fait d'avoir pour canal directeur la vue, l'ouïe ou le 

toucher.  On tente de donner aux apprenants des outils pour élargir leurs champs de 

perception en même temps que les capacités cognitives qui leur sont associées. 

A la version „grammaire‖ les parties de la phrase sont prononcées en segments, 

lentement, puis le discours se fait en continu en un rythme normale qui permet enfin 

une prononciation naturelle. Chaque phrase est prononcée de façon fluide et 

spontanée dans sa forme continue d‘après une lecture modèle enregistrée d‘un 

locuteur natif. L'apprenant s'entraîne à prononcer une phrase ou un mot et obtient une 

certaine qualité de sa prononciation. Le professeur en l‘observant identifie 

précisément l‘élément mal prononcé dans une phrase complète, évalue la qualité de 

son accent, de sa prononciation et de son intonation lors de la pratique tête-à-tête. Le 

fait que le professeur et l‘apprenant ont chacun une baguette à la main, la perception 

du rythme, de l‘intonation et de la cadence est assurée. Pour mieux distinguer le 

groupe rythmique de la phrase, la baguette est de grand service à la main de 

l‘apprenant. En langue étrangère, on continue à percevoir chaque unité comme si elle 

était fondamentale et le «nettoyage» automatique que l‘auditeur opère en langue 

maternelle sur le discours qu‘il entend n‘est pas si aisé pour un non-natif. La capacité 

de dégager,  ressentir les parties accentuées d‘un énoncé commence à se former dès le 

début de l‘apprentissage. L‘apprenant arrive à ressentir la langue, à manipuler avec 

les consructions grammaticales et lexicales malgré sa volonté. Par la perception, la 

manipulation de centaines et  de centaines de phrases vues, entendues, prononcées et 

via la baguette par le sens de la langue dans son corps, il arrive à ressentir la langue 

comme si elle était sa langue maternelle afin de se familiariser précisément avec le 

«paysage sonore» de la langue,  préalable de la compréhension orale. 

Cette expérience réunit bien les principes essentiels de l‘apprentissage et de 

l‘enseignement des langues: la démarche est personnelle, elle marque la volonté  de 

pratiquer, elle invite à communiquer dès le début de l‘apprentissage, elle suppose 

qu‘on n‘ait pas peur de se tromper, elle manifeste l‘envie de saisir toutes les 
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occasions de communiquer dans la langue étudiée. Il y a fondamentalement dans la 

dynamique cérébrale non pas simplement spécialisation dans la perception sensorielle 

d‘une information mais également échange, interconnexion, conversion et 

combinaison  d‘informations d‘une modalité sensorielle à l‘autre. Toute intervention 

pédagogique doit non pas s‘adresser seulement à la partie cognitive du cerveau et 

l‘isoler ainsi de sa base affective sous prétexte que cette dernière ne peut s‘exprimer 

verbalement. Bien au contraire il s‘agira de les réconcilier, notamment en ménageant 

un contexte d‘apprentissage agréable, enrichissant et chaleureux. 

Contrairement à d‘autres méthodes pratiquées dans l‘enseignement des 

langues, la compréhension est située à la tête des compétences que l‘apprenant doit 

acquérir tout d‘abord.  Le logiciel avec le programme d‘enseignement comprend 

plusieurs modes de projection et de lecture. Par ce moyen ils peuvent étendre leur 

intelligence, leur mémoire, leur compréhension des autres, en un sens leur 

conscience. Prendre en compte tout le corps et intégrer le mouvement dans la classe, 

c'est optimiser l'apprentissage d'une langue étrangère.  

Sur le marché des méthodes d'apprentissage de langues étrangères, après 

l‘introduction réussie de la version numérique Villám, vient de paraître le 

programme: VillámExpress (un cours intensif de 16 heures), le programme Villám 

Let‘s Talk Business dans le cursus de langue des affaires à l‘École Supérieure  de 

Szolnok et même l`Ecole des langues d‘ordinateurs et de projecteurs. 

Les linguists, les pédagogues, les psychologues et les didacticiens de beaucoup 

de pays poursuivent les recherches multipliées et diversifiées dans le domaine de la 

neurolinguistique, psycho-linguistique et cherchent à mener à bon port les idées et les 

conceptions originales concernant l‘apprentissage des langues.  

 

Янко Н. 

доцент, кандидат філологічних наук, 

Бурякова І. 
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ON SOME RULES TO MAKE BUSINESS WRITING EFFECTIVE 

 A professional in this or that business sphere must posses a whole range of 

competences. Communicative competence is of significant importance. Whereas oral 

communication skills are traditionally paid sufficient attention to, business writing 

skills are often underestimated. 

The importance of good writing in the  business world doesn‘t need any special 

argument. Writing for business must be effective to make business itself effective 

(Leki, 2002:6; Cleland, 2003:5). The reception for a document you write is just like 

making a first impression – you are judged by what you submit.  Mistakes in a 

document do reflect poorly on your business. You can lose business and may never 

know that the reason was bad grammar and or punctuation and not a bad concept. 

It has become quite urgent in the present-day technological rapidly changing 

world as one global market to find ways to achieve how to promote non-language 

students linguistic and intellectual development so as help them to create professional 

business correspondence that could exhibit their maturity and expertise. 
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Each day your career depends on what you write and how you write it. Writing 

ability is considered a threshold skill for hiring and promotion among professional 

employees. Your writing skill influences your job performance and career 

advancement. You need to learn to write reports that persuade and influence decision 

makers, e-mails and letters that get straight to the point, to make each of your written 

business messages urgent, unambiguous and designed to produce the outcome you 

want. With good writing skills you will be productive and  confident communicators 

in today‘s computerized business world.  

Looking for a job that suits your talents exactly and has unlimited opportunities 

for your advancement and which enables  you to pursue your career objectives is not 

an easy thing. You should, of course, apply to many prospective employers, but select 

only the ones you would really like to work for, and organize your application letter 

for each one specifically. The more you know about the particular job you want, the 

easier it is to construct an effective application letter and resume. 

For business correspondence, we triple check our communications and 

sometimes still find mistakes! Sometimes our brain plays tricks on us and sees what 

we ―meant to write‖ instead of what we actually did write. Poor grammar is a 

reflection of their values and work ethic. What to do? Get someone else (preferably a 

professional) to read your document with a critical eye to find mistakes. Spell check 

is just not enough. Fix the mistakes! You really do get only once chance for a first 

impression. 

When business letters are  unclear, it is usually because the writer did not take 

enough care to introduce the message and to conclude it from the reader’s point of 

view. 

The first part and the last part of almost every composed text are places of 

natural emphasis. Readers and listeners pay most attention to the beginnings and 

endings of phrases, sentences, paragraphs, letters, reports,  books and every other 

message they read or listen to. That is one reason why sponsors put commercials at 

the beginning and at the end of television programs. 

Make sure your first sentence concisely tells your reader  what your letter is all 

about. Construct that first letter carefully. Try to be conscise,  yet complete. Make it 

as specific as you can. The entire opening paragraph should have to be no more than 

three or four lines long. The important  thing is that by reading your first sentence 

your reader will know what the letter is about. And by reading your first paragraph 

your reader will understand why you are writing. This will provide a context for 

understanding your middle paragraphs.  

When you write a letter, you will frequently do one of the  three things: 1) ask 

for something, 2) answer something, 3) acknowledge something. 

When you are asking for something, you can usually start with   the word 

―please‖: ―Please send me your winter catalogue.‖ 

When you are answering something, you often begin your first sentence with 

the word ―here‖: ―Here is the market analyses you asked for in your letter of 

December 19.‖ 
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When you are acknowledging something, you should try to begin your first 

sentence with the words ―thank you‖: ―Thank you for returning the contract so 

promptly.‖  

The other place of emphasis in the body of your letter is, of course, the last 

paragraph. 

If your letter is a request for something, the last paragraph is an excellent place 

to be very specific about what precisely you are asking for. Include such things as the 

date you need it by, your telephone number, or anything else you can think of that 

will make it easy for your reader to   do what you are asking. 

If your letter is a response to a request, your last paragraph is a good place to 

offer assistance, if needed. It will be good to  include here some information which 

your reader didn‘t specifically ask for, but which you know will probably be useful. 

The last paragraph is also an excellent place to summarize, ―tie it all together‖ if your 

message  is rather complex. 

If your letter is simply an acknowledgement, the last paragraph is the place to 

do some plugging for your company. For instance, if you are acknowledging receipt 

of final payment on an account, you should do a little selling in that last paragraph. 

Try to get your reader interested in continuing to do business with you, or your 

company. 

Remember, every business letter is a goodwill letter. The natural emphasis of  

your final paragraph makes it ideal for reinforcing that goodwill. 

There are two general rules about ending paragraphs. The first is: depending on 

the nature of the letter, your final paragraph should do as much of the following as 

possible: 

1) make it easy  for you reader to comply with your request; 

2) offer additional help to your reader; 

3) summarize the contents of your letter; 

4) reinforce your reader‘s goodwill. 

The other general rule will help you avoid cliché conclusions: Whenever possible, 

refer to your reader by name in your last paragraph. 

You must organize your business letter so that each idea enters your reader‘s 

mind at precisely the right psychological moment. This means that you must give 

careful thought to both the arrangement of paragraphs with in the body of the letter 

and the arrangement of sentences with in each of those paragraphs. 

Now, all business letters fall into one of the two very general categories. Either 

they include information that your reader will resist in some way, or they do not. Any 

time the main purpose of your letter is to tell your reader something not very 

pleasant, to ask your reader for a favour, or to announce a decision that will 

disappoint your reader, you know that your message will encounter some degree of 

resistance. This will be a Bad-News letter. 

A Good-News letter is any letter that is not a Bad-News one to resist your 

message in any way, so you use deductive, rather than inductive organization. 

When you write inductively, you begin with many specific facts, and you end with a 

general conclusion derived from those facts.  
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When you write deductively, you begin with a general statement and you go on 

listing specific facts and details that support or explain the statement.  

Bad-News letters must always be long enough to persuade the reader that the 

writer‘s message as distasteful as it might be - is really the only reasonable one 

possible. Good-News letters generally tend to be short and sweet. Therefore brevity is 

not a good quality in a Bad-News letter. A Bad-News letter that is a little too long is 

much better than the one that is a little too short.  

Besides a more compressed version of business writing rules might include 

some other basic recommendations to develop an effective business writing style: 

1) Use shorter sentences 

2) Use simple sentence structure 

3) Use Active Voice 

4) Use parallel structure Parallel structure: Phrases that repeat the same 

grammatical structure. 

Explanation: Parallelism enables readers to read documents more efficiently  

Example of non-parallel structure: 

 ―Currently the company has: 

 Not defined future goals  

 Shortsighted without budget and long term mission 

 Merit system 

Example converted to parallel structure: 

―Currently the company: 

 Lacks a plan for the future 

 Needs a mission statement 

 Rewards merit only for individual production 

 Adjusts too slowly to market forces 
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У 

ВИЩІЙ ШКОЛІ В КОНТЕКСТІ ГУМАНІСТИЧНОЇ 

СПРЯМОВАНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Потреби нашої держави у висококваліфікованих спеціалістах, 

здатних до встановлення ділових контактів та ділового співробітництва з 

іноземними партнерами, спеціалістах, що володіють іноземною мовою на 

фаховому рівні, знаходять відображення в робочих навчальних програмах ВНЗ 

країни. 

Іноземна мова сьогодні є не просто частиною культури певної нації, 

але це і запорука успіху, майбутньої вдалої кар‘єри студентів. Досягнення 

високого рівня володіння іноземною мовою не можливе без фундаментальної 

мовної підготовки в вищій школі. В більшості ВНЗ країни студенти опановують 

принаймні дві іноземні мови. 

Формується характерна тенденція до посилення комунікативної 

спрямованості навчального процесу, його наближення до реального процесу 

спілкування. Отже, методичним змістом сучасного уроку іноземної мови має 

бути комунікативність. 

У процесі навчання за комунікативним методом студенти 

набувають комунікативної компетенції – здатності користуватись мовою 

залежно від конкретної ситуації. Вони навчаються комунікації у процесі самої 

комунікації. Відповідно усі вправи та завдання повинні бути комунікативно 

виправданими дефіцитом інформації, вибором та реакцією (information gap, 

choice, feedback). Найважливішою характеристикою комуніктивного підходу є 

використання автентичних матеріалів, тобто таких, які реально 

виокристовуються носіями мови. Мовленнєва взаємодія учнів інколи, хоч і 

далеко не завжди, проходить за співучастю викладача в найрізноманітніших 

формах: парах, тріадах, невеликих групах, з усією групою. З самого початку 

студенти оволодівають усіма чотирма видами мовленнєвої діяльності на 

понадфразовому і текстовому рівнях при обмеженому використанні рідної 

мови. Об‘єктом оцінки є не тільки правильність, але й швидкість усного 

мовлення та читання. 

Інноваційні методи навчання іноземних мов, які базуються на 

гуманістичному підході, спрямовані на розвиток і самовдосконалення 

особистості, на розкриття її резервних можливостей і творчого потенціалу, 

створюють передумови для ефективного поліпшення навчального процесу та 

для досягнення комунікативної компетенції у вищих навчальних закладах. 

Основними принципами сучасних методів є: рух від цілого до окремого, 

орієнтація занять на учня (learner-centered lessons),  цілеспрямованість та 

змістовність занять, їх спрямованість на досягнення соціальної взаємодії при 

наявності віри у викладача в успіх своїх учнів, інтеграція мови та засвоєння її за 

допомогою знань з інших галузей наук. Існують різні варіанти цього напряму в 

сучасній методиці, які мають різні назви – ―Whole Language Content Approach‖, 
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―Cognitive Approach‖, ―Content-Based ESL Program‖, ―Cognitive Academic 

Language Approach‖, ―Co-operative Learning‖, ―Interactive training‖[1]. 

Інтерактивний метод надає можливість вирішити комунікативно – 

пізнавальні задачі засобами іншомовного спілкування. Категорію „інтерактивне 

навчання‖ можна визначити як: а) взаємодію вчителя і учня в процесі 

спілкування; б) навчання з метою вирішення лінгвістичних і комунікативних 

завдань. Інтерактивна діяльність включає організацію і розвиток діалогічного 

мовлення, спрямованих на взаєморозуміння, взаємодію, вирішення проблем,  

важливих для кожного із учасників навчального процесу. 

   В системі інтерактивного навчання виділяють такі основні 

принципи методики співробітництва: 

1) позитивна взаємозалежність – група досягає успіху за умови 

гарного виконання завдань кожним студентом; 

2) індивідуальна відповідальність – працюючи в групі, кожен  

студент виконує своє завдання, відмінне від інших; 

3) однакова участь – кожному студенту надається однаковий за 

обсягом час для ведення бесіди або завершення завдання; 

4) одночасна взаємодія – коли всі студенти залучені до роботи [2]. 

Рольова гра є активним методом навчання, засобом розвитку 

комунікативних здібностей студента. Рольова гра пов‘язана з інтересами 

студентів, є засобом емоційної зацікавленості, мотивації навчальної діяльності. 

Рольова гра виступає активним способом навчання практичного володіння 

іноземною мовою. Рольова гра допомагає подолати мовні бар‘єри студентів, 

значно підвищує обсяг їх мовленнєвої практики. Це навчання в дії. 

До інноваційних навчальних методів можна віднести: навчання з 

комп‘ютерною підтримкою (CALL), метод сценарію (storyline method), метод 

симуляцій, метод каруселі, метод навчання по станціям, метод групових пазлів, 

метод рольової гри, метод «кейз-стаді» (робота над проблемними ситуаціями, 

студенти розглядають проблему, аналізують ситуацію, представляють свої ідеї 

та варіанти розв‘язання проблеми в ході дискусії). 
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САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА ЯК ПЕРЕДУМОВА 

УСПІШНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОГО ПІДХОДУ 

Завдання проектного підходу полягає в організації спільної, творчої, 

комунікативно-пізнавальної іншомовної діяльності студентів на занятті з 

іноземної мови, спрямованої на досягнення загального результату діяльності. 

Проектний підхід, у першу чергу, передбачає навчання в співробітництві, коли 

викладач перестає бути лише джерелом знань і перетворюється в організатора 

процесу вивчення іноземної мови, яке повинне стимулювати інтелектуальний і 

моральний розвиток особистості студента, активізувати його потенційні 

можливості, формувати критичне мислення, здатність і готовність 

користуватися іноземною мовою як засобом спілкування.  

Основою проектного підходу є розвиток пізнавальних навичок учнів, 

вмінь самостійно конструювати свої знання і орієнтуватися в інформаційному 

просторі. Отже, проект – це робота студентів, що  практично самостійно 

планується і реалізується ними і в якій мовленнєве спілкування включене в 

інтелектуально-емоційний контекст іншої діяльності. Виходячи з 

вищесказаного можна зробити висновок, що самостійна діяльність студентів є 

однією з основних умов необхідних для використання проектного підходу. 

 Принцип автономності навчання є одним з ключових методичних 

принципів, на яких базується проектний підхід.   

Навчити студентів працювати самостійно - складне завдання. Тому для 

початку (на підготовчому етапі до проектної роботи) необхідно проводити 

самостійну навчальну діяльність студентів на аудиторних заняттях, щоб 

сформувати базові вміння й навички з самостійної роботи. При цьому 

використання рольових, проблемних і професійно-орієнтованих ігор у 

самостійній навчальній діяльності студентів, без сумніву, допоможе 

сформувати ці якості. 

Організація самостійної роботи студентів є важливим чинником 

інтенсифікації процесу навчання. Самостійна робота розуміється як діяльність, 

що передбачає максимальну активність студентів стосовно освоюваного 

матеріалу, що забезпечує його міцне засвоєння. Студенти відповідальні за своє 

навчання, вони вибирають і розробляють проект, при участі викладача як 

координатора й фасілітатора процесу навчання.  

Існують різні види самостійної роботи:  

1) відтворюючий вид самостійної роботи – виконується учнями за 

зразком, у якості якого виступає текст. 

2) перетворюючий вид - більш високий рівень, у ході виконання 

самостійної роботи даного виду повна орієнтовна основа дії (текст - зразок) 

поступається місцем широкому використанню орієнтирів і опор (план, ключові 

слова, функціональні опори і т.д.). 

3) творчий вид - виконуючи самостійну роботу цього виду, студенти, як 

правило, відчувають потребу в самостійній діяльності, тому що на ґрунті 
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високого розвитку самостійності й активності затверджуються стійкі інтереси 

до предмета. Зі своєї ініціативи вони виходять за межі пропонованих вимог, 

додатково читають, працюють із довідковим матеріалом. Для нас найбільший 

інтерес являють два останні види самостійної роботи, завдяки яким можна 

сформувати навички самостійності в навчанні, необхідні для успішної 

реалізації проектного підходу. 

Ефективність самостійної роботи залежить також від усвідомлення 

учнями мети такої роботи, володіння процедурою самої роботи й уміння 

користуватися стратегіями оволодіння мовою. У якості дидактичних засобів, 

що допомагають у самостійній роботі необхідно використовувати пам'ятки, 

навідні запитання, опори, ключі. 

Проектний підхід відрізняється від традиційної роботи над темою, у якій 

часто досить просто засвоїти новий тематично обумовлений матеріал; від 

рольової гри, дискусії й т.п., у яких ролі розподіляються в груповій роботі для 

здійснення конкретного методичного задуму - кращого засвоєння матеріалу, 

стимулювання інтересу, мотивації, пізнавальної діяльності учнів. Усі зазначені 

методичні цілі можуть бути присутнім і при використанні проектного підходу, 

але крім цього, йому властиве дослідження проблеми, активність, творча 

пошукова діяльність, втілена в конкретному продукті, уміння працювати в 

групі, уміння самостійно добувати інформацію і т.д.  

Проектний підхід забезпечує успішне формування всіх компонентів 

іншомовної комунікативної компетенції, а, отже, і бікультурний 

комунікативний розвиток особистості. Для успішного впровадження 

проектного підходу у процес навчання необхідно провести деяку підготовчу 

роботу. Проблема полягає в тому, що студенти звикли до традиційної системи 

викладання мови, при якій викладач займає домінуюче положення, а вони 

виконують його завдання, формально при цьому вивчаючи мову. Досить 

складно відразу ж перемкнутися на новий вид роботи й почати вивчати 

іноземну мову по-іншому. Різкий перехід до проектного підходу не може дати 

позитивного результату – адже він припускає більший ступінь самостійності в 

навчанні, більший ступінь відповідальності учнів за свою роботу і її результати, 

уміння працювати в колективі, вчитися не тільки самому, але й уміти навчити 

інших студентів. У традиційнім навчанні всі перераховані фактори практично 

повністю відсутні. 
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PREREQUISITES FOR IMPLEMENTATION OF INFORMATION AND 

COMMUNICATIONS TECHNOLOGY 

The use of computers in the teaching and learning of foreign languages (FLT 

and FLL) in universities dates back to the 1960s, but it was not until the advent of the 

personal computer in the late 1970s that computers became accessible to a wider 

audience. By the mid-1980s computers were in widespread use in European schools 

and the acronym CALL (Computer Assisted Language Learning) had been coined. 

Nowadays it is more appropriate to talk about Information and Communications 

Technology (ICT) and FLT and FLL rather than CALL, thereby emphasizing the 

important role that computers play in enabling teachers and students of languages to 

communicate with one another across the globe. The growing importance and 

globalization of ICT in FLT and FLL was reflected in the establishment in 1986 of 

EUROCALL and in 1998 of WorldCALL, European and global organizations of 

professional associations that aim to outreach to nations currently underserved in the 

area of ICT and FLT and FLL. 

ICT is ubiquitous in contemporary society and permeates almost all forms of 

human interaction. Its presence and usage have brought some changes of paradigms 

in communicative behavior, above all in all spheres of everyday life and beyond have 

become increasingly aware of the need to provide education and training to meet the 

challenges and opportunities which the global economy, fuelled by developments in 

ICT, presents.  

The new technologies are breaking down borders and barriers at a faster rate 

than is possible in physical terms. Sudden, unexpected encounters with other 

languages and cultures confront Ukrainian students with new choices, opportunities 

and challenges. Thanks to the World Wide Web access to authentic materials has 

never been easier; vast linguistic resources and an exhaustive range of materials are 

available in the English language, ready for immediate exploitation. 

With this we would like report was to survey current developments in ICT, to 

measure its impact on FLT and FLL and to predict possible future developments. One 

important fact that has emerged from this study is that foreign languages as a subject 

area is ―different‖ from most other subject areas in the curriculum, namely that it is 

skill-based as well as knowledge-based, and in this respect it has more in common 

with Music than, say, History or Geography. This has implications both for the types 

of hardware and software that are used in FLT and FLL, but also for FLT pedagogy 

and methodology. 

Whereas, in the past, education was usually a matter of uni-directional transfer 

of information from the teacher to the student (―top down‖), we believe that new 

pedagogical models now need to be explored in order to prepare future citizens for 

cooperative, collaborative and life-long learning.  
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There is, as yet, little consensus about what these new pedagogical models 

should encompass. There are notions that students should be trained to learn more 

autonomously and to gain access to and digest information more independently than 

has been the case to date, and that the information gained must be converted into 

accessible knowledge and skills. New organizational and pedagogical models are 

called for, including ICT for teacher education (using a learning-by-doing-and-

reflecting approach), and dissemination / upscaling of successful models.  

There is an increasing awareness among educators and researchers that the 

introduction of the new media into higher educational establishments calls for a 

change in learning and teaching patterns. The reasons given for this supposition are 

the learning efforts and learning possibilities linked to the new media. They believe 

that the new media: 

- call for and facilitate more independence on the part of the learner, more self-

directed activities and the organization of learning processes; 

- encourage interactive work; 

- facilitate direct feedback; 

- call for a change in the role distribution of teacher / learner, where learners take on 

teaching functions; 

- enable contents to be continually updated with minimum efforts; 

- provide faster access to teaching materials. 

- provide greater opportunities for individual forms of learning; 

- but also demand more social learning in group and team work; 

Experts, however, emphasize that new teaching and learning media do not 

automatically lead to a new culture of learning but simply offer the opportunity for 

change. Teachers‘ attitudes to the new media and appropriate concepts for their use 

and for the orchestration of learning will decide whether the desired outcomes can be 

achieved and whether a major shift in the culture of learning is possible. The 

pluralization of learning spaces beyond the institutional context (school, university, 

teaching institution) is of particular relevance and will change the character and 

contents of school-based learning and allow teachers to take into consideration the 

complexity and individuality of learning.  

The acquisition of new skills, referred to in the report as ―the new literacies‖ 

(technical, critical, linguistic and cultural), plays an extremely important role in the 

acceptance, adoption and use of ICT in FLT. Teacher training is shown to be the key 

to the successful introduction and deployment of the new media. Special efforts are 

required to overcome observed gender and generation divides and to redress the 

balance by providing specific training programs which encourage female teachers 

and older faculty to become acquainted with ICT and its attendant advantages. 

In summary it can be said that the positive potential of ICT in FLT & FLL has 

been recognized, the technology and materials are available, but ongoing training is 

essential if we are to reap the benefits of the rich learning environment which ICT 

offers for foreign language learning. 
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