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МЕТОДИКА ІНТЕНСИВНОГО НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВА
ОПТИМІЗАЦІЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ
(НА МАТЕРІАЛІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ)
О.С. Амерідзе
Національний технічний університет України «КПІ»
Інтенсивне навчання трактується різними фахівцями як оптимальна
тенденція науково-технічного прогресу та деяких інших прогресивних
тенденцій у педагогіці та психології. Педагоги розглядають інтенсивність як
ефективне навчання, але таке, при якому досягається максимум ефективності за
мінімально можливий навчальний час при мінімальних затратах.
Методисти-науковці визначають інтенсивність як підвищення швидкості
й якості навчання, як обсяг роботи, що виконується в задані проміжки часу. Як
бачимо, обидва поняття ―оптимізації‖ та ―інтенсифікації‖ навчального процесу
мають багато спільного. Це свідчить про спільність теорії оптимізації
навчального процесу та методики інтенсивного навчання. Головною метою цих
двох теорій є досягнення максимальних результатів при мінімальних затратах
зусиль та часу. Але поняття методики інтенсивного вдосконалення мовної
підготовки значно вужче, конкретніше за оптимізацію навчального процесу в
цілому, бо вона розробляє шляхи вдосконалення навчального процесу з
конкретного предмету конкретними методами, в даному випадку – вивчення
іноземної мови.
Нам вважається за доцільне зазначити, що поняття ―інтенсивне навчання‖
пов‘язане передусім з іменами болгарського вченого, лікаря-психотерапевта за
фахом Г. Лозанова та російського методиста Г.О.Китайгородської.
У 1966 році в Софії був заснований Науково-дослідний інститут
сугестології, який очолив Г. Лозанов. Слово ―сугестія‖ походить від
латинського suggero – навіювання, але сам вчений завжди пов‘язував значення
цього слова із англійським to suggest (пропонувати). За Г.Лозановим існує три
види сугестії, що використовуються в навчальному процесі для зняття
всілякого роду психологічних бар‘єрів:
психологічна сугестія (педагог проводить заняття з урахуванням
психотерапевтичних та психологічних факторів, а також з урахуванням
емоційного впливу, використовуючи логічні форми подачі матеріалу);
дидактична сугестія (на заняттях використовуються особливі прийоми,
що активізують вивчення матеріалу);
художня сугестія (педагог використовує різноманітні види мистецтва з
метою емоційного впливу та гармонізації заняття).
Таким чином, під інтенсивним вивчення іноземної мови розуміють
навчання, спрямоване в основному на вдосконалення оволодінням спілкування
іноземною мовою, яке спирається на невикористанні раніше психологічні
резерви студента як особистості.
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Розглянемо детальніше, що входить в основу інтенсивного вивчення
іноземних
мов
і
саму
методику
викладання,
запропоновану
Г.О.Китайгородською. Останні десятиріччя методика вивчення іноземної мови
розвивається під знаком комунікативно орієнтованого навчання. Психологи,
педагоги, методисти наголошують на тому, щоб студенти були здатні не просто
вимовляти іноземною мовою вивчені слова і фрази за певною тематикою, а
були в змозі говорити те, що їм хочеться сказати. Відомі практики та теоретики
також вважають, що необхідно створювати на заняттях особистісно значимі
ситуації, які стимулюють спілкування, подавати такий пізнавальний матеріал,
який найбільше привертає увагу, впливаючи на емоційну та інтелектуальну
сфери.
Як відомо, будь-яка методична система реалізується через систему
принципів, які визначають її специфіку і на яких вона будує свою стратегію.
Таким чином, коротко охарактеризуємо принципи, що лежать в основі
інтенсивного методу навчання, який, в свою чергу, характеризується активним
використанням психологічних і соціально-психологічних можливостей
особистості і колективу.
Література:
1. Алексюк А.М., Кашин С.О. Удосконалення навчального процесу в
середній школі / А.М. Алексюк. – К.: Вища шк., 1986. – 55с.
2. Бабанский Ю.К. Как оптимизировать процесс обучения /
Ю.К.Бабанський. – М.: Знание, 1978. – 48с.
3. Богатырева С.Т. Проблемы оптимизации преподавания иностранных
языков / С.Т.Богатырева, С.Г.Тер – Микасова // Филологич. Науки. – 1982. –№
6. – С. 55-62.
4. Бех П.О. Концепція викладання іноземних мов в Україні / П.О.Бех,
Л.В. Біркун // Іноземні мови. – 1998. – № 2. – С. 3-8.
5. Выбор методов обучения в средней школе / Под ред. Ю.К.
Бабанского. – М.: Педагогика,. 1982. – 192 с.
6. Державна національна програма ―Освіта‖ (―Україна ХХІ століття‖). –
К.: Райдуга, 1994. – С. 44-61.
7. Закон України ―Про освіту‖. – К.: Генеза, 1996. – 36 с.
8. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе /
И.А.Зимняя. – М.: Просвещение,1991. –222с.
9. Ильина Т.А. Структурно-системный подход к организации обучения.
– М., 1972. – 248с.
10. Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным
языкам / Г.А.Китайгородская. – М.: Высш. шк., 1986. – 100с.
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НАВЧАННЯ В ДИСТАНЦІЙНІЙ І ЗМІШАНІЙ ФОРМІ СТУДЕНТІВ ВНЗ
І.М. Ахмад
Національний технічний університет України «КПІ»
Дистанційне навчання дає змогу впроваджувати інтерактивні технології
викладення матеріалу, здобувати повноцінну освіту, підвищувати кваліфікацію
співробітників у територіально розподілених місцях. Процес навчання може
відбуватися будь-де і будь-коли, єдина умова – доступ до мережі Інтернет.
Також дистанційне навчання визначають як "технологію отримання знань
за допомогою телекомунікаційних засобів, коли взаємодія того, кого навчають і
викладача проходить на відстані". У дистанційному навчанні змінюється роль і
вимоги до викладачів. Лекції складають лише невелику частку, процес
навчання орієнтує студентів на творчий пошук інформації, вміння самостійно
набувати необхідні знання і застосовувати їх у вирішенні практичних завдань з
використанням сучасних технологій. Викладачі дистанційних курсів повинні
мати універсальну підготовку – володіти сучасними педагогічними та
інформаційними технологіями, бути психологічно готовим до роботи зі
студентами у новому навчально-пізнавальному середовищі. Завдяки таким
засобам дистанційного навчання, як дискусійні форуми, електронні
обговорення засвоєного матеріалу, списки розсилання, створюється нове
навчальне середовище, в якому студенти почувають себе невід‘ємною
частиною колективу, що посилює мотивацію до навчання[2]. Викладачі повинні
володіти методами створення і підтримки такого навчального середовища,
розробляти стратегії проведення цієї взаємодії між учасниками навчального
процесу, підвищувати творчу активність і власну кваліфікацію.
На Заході ця форма з'явилася вже досить давно і має велику популярність
серед студентів через її економічні показники і навчальну ефективність.
Дистанційну форму навчання ще називають "освітою на протязі всього життя"
через те, що більшість тих, хто навчається, - дорослі люди. Багато хто з них вже
має вищу освіту, проте через необхідність підвищення кваліфікації або
розширення сфери діяльності у багатьох виникає потреба швидко і якісно
засвоїти нові знання і набути навички роботи. Найбільш популярним є
навчання за програмами, що мають чітке спрямування.
Ефективність дистанційного навчання заснована на тому, що ті, кого
навчають, самі почувають необхідність подальшого навчання, а не піддаються
тиску з боку. Вони мають можливість роботи з навчальними матеріалами в
такому режимі й обсязі, який підходить безпосередньо їм. Ефект у значній мірі
залежить від того, наскільки регулярно займається той, хто навчається.
Послідовне виконання контрольно-діагностичних завдань і випускної роботи, а
також підтримка у всіх питаннях з боку викладача-координатора забезпечує
планомірне засвоєння знань.
Аналіз впровадження дистанційного навчання показує, що до реального
контингенту потенційних студентів можна віднести тих, хто часто перебуває у
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відрядженнях, військовослужбовців, територіально віддалених слухачів, жінок,
що перебувають у декретній відпустці, людей з фізичними вадами, тих, хто
поєднує навчання й роботу, співробітників, що підвищують свою кваліфікацію
тощо[1]. Й незважаючи на те, що дистанційне навчання передбачає одержання
також і базової середньої освіти, цей напрямок не одержав активного
впровадження в освітній процес шкіл, коледжів та інших середньо-спеціальних
установ освіти.
Не кожному вдається відучитися п'ять років у стінах вузу, але сучасні
технології можуть дати другий шанс. Дистанційна освіта - навчання на відстаністала справжньою новацією 21 століття. Віртуальний курс лекцій дозволяє
скоротити або розтягти час навчання за своїм розсудом. Серед плюсів такого
навчання називається можливість займатися в будь-якому місці, де є комп'ютер,
матеріал суворо дозований по тижнях і збігається з усіма вимогами, які
пред'являються до студентів будь-якого вузу, крім того, у студента є
можливість виконувати завдання в зручний для нього час. На першому курсі
дистанційного навчання багато студентів страждають від нестачі контролю з
боку деканату. Головна складність - змусити себе вчитися. Ще одна проблема відсутність особистого спілкування з викладачем. Питання електронною
поштою нагадують запити в довідкову службу, а семінари – Інтернет - форуми.
Найбільш важливими компонентами дистанційного навчання є: створення
практичних ситуацій під час навчального процесу, можливість проявити себе,
самореалізуватися, чіткість організації навчального процесу, індивідуального
підходу. Найменш важливими: участь у науково-дослідній роботі, можливість
"показати себе".У процесі дистанційного навчання студенти найчастіше
використовують навчальний матеріал на паперових носіях і в електронному
вигляді.
Необхідні умови для дистанційного навчання:
- - доступ до комп'ютера;
- - вихід до мережі Internet. Якщо такої можливості немає, можлива
кейсова форма: коли студенту видається так званий "кейс", що містить усі
необхідні навчальні матеріали і посібники;
- - бажання навчатися і вміння працювати самостійно. Це дуже важливо,
тому що саме від цих двох рис залежить ефективність всього навчального
процесу[3].
Більшість студентів надають перевагу таким формам контролю:
контрольно-атестаційні роботи, реферати, вирішення практичних завдань,
оцінка рівня знань у процесі особистого інтерв'ю з викладачем, самооцінка.
Більшості студентів дистанційної технології навчання, незалежно від курсу,
навчання дається легко й позитивно на них впливає. Так, більше половини
студентів відзначили, що за час навчання вони опанували вміння самостійної
роботи, підвищили свій рівень знань і отримали впевненість у своїх силах і
планах на майбутнє. Можна зробити висновок, що студенти доброзичливо
ставляться до дистанційного навчання. Як свідчать практика й ряд досліджень,
тенденція навчання чітко розвивається в напрямку змішаного навчання. Під
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змішаним навчанням (blended learning) прийнято розуміти об'єднання
формальних засобів навчання - роботи в аудиторіях, вивчення теоретичного
матеріалу - з неформальними, наприклад, обговоренням за допомогою
електронної пошти й інтернет-конференцій. Змішана форма навчання органічно
з'єднує в собі як денні, так і дистанційні форми навчання.
Навчання в дистанційній і змішаній формі. У чому різниця?
Дистанційне навчання здійснюється тільки за допомогою Інтернет:
одержання навчальних матеріалів і завдань, і всі інші питання, пов'язані з
комунікацією, проходять тільки заочно. Проміжна й підсумкова атестація
здійснюється також за допомогою пересилання й перевірки матеріалів.
Змішане навчання складається із трьох етапів: дистанційне вивчення
теоретичного матеріалу, освоєння практичних аспектів у формі денних занять,
остання фаза - здача іспиту або виконання випускної роботи.ДН забезпечує
можливість навчатися тоді, коли Вам це зручно й у тому темпі, що Ви обираєте
самі в рамках установлених строків проведення курсів. При цьому не потрібно
витрачати час на дорогу. ДН в сучасному світі здійснюється за допомогою
таких технологій, як Інтернет, e-mail, телефонний і факсимільний зв'язок,
відеоконференції можливе також традиційне пересилання навчальних
матеріалів поштою (друкованих, аудіо-, відео- й електронних навчальних
матеріалів).
Але існують і негативні сторони дистанційного навчання:
 відсутність очного спілкування вчителя й учня, а виходить, немає
індивідуального підходу в навчанні й вихованні;
 студенти не завжди самодисципліновані, свідомі і самостійні, як
необхідно при дистанційному навчанні;
 для постійного доступу до джерел інформації потрібна гарна
технічна оснащеність;
 нестача практичних занять і відсутність постійного контролю[3].
Слід зазначити також низьку теоретичну проробку проблеми
дистанційного навчання. Це проявляється, насамперед, у відсутності чітко
виражених цілей навчання й необхідних початкових вимог до студента, для
роботи в цій системі, слабкому рівні системи контролю його знань, відсутності
вимог до змісту дистанційних курсів і учбово-методичному забезпеченні,
захисту авторських прав розробників навчальних матеріалів, сертифікації
інститутів дистанційної освіти тощо. І, крім того, не по всіх спеціальностях
можна проводити підготовку фахівців за допомогою дистанційних курсів.
Якщо говорити про змішане навчання, то безліч проблем зникають самі
по собі. Змішана модель навчання - це модель використання розподілених
інформаційно-освітніх ресурсів в стаціонарному навчанні із застосуванням
елементів асинхронного й синхронного ДН. Практикується як елемент
стаціонарного навчання при проведенні аудиторних занять і в самостійній
роботі студентів. Тобто змішане навчання успадковує переваги дистанційного
навчання й виключає його недоліки.
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Цілі навчання при змішаній формі залишаються попередніми,
змінюються засоби й методи їх досягнення. Система контролю знань одержує
нові можливості: використання контролюючих систем у поєднанні із
традиційними методами. Змішане навчання використовує найрізноманітніші
методи, як традиційні, так і інтерактивні: лекційні лабораторні, комп'ютерні
презентації, комп'ютерне навчання й навчання через Інтернет. Ці методи
використовуються як окремо, так і в поєднанні один з одним.
Видавництва
електронної
продукції
випускають
різні
види
мультимедійних продуктів: електронні підручники, довідники, контролюючі
програми, енциклопедії тощо. Ці програмні продукти можуть бути гарною
допомогою у викладанні, але часто не підходять у якості доповнення до
створеної програми з предмету й вимагають коригування. Тому розроблені
самим викладачем електронні навчальні посібники більш корисні й цікаві у
використанні. Найважливішими факторами, що забезпечують ефективність
застосування ЕСН, розроблених викладачем, стають їхня висока доступність,
простота (виключається необхідність придбання, установки й супроводу ПО,
знижуються вимоги до комп'ютерних ресурсів) і можливість колективної
роботи з учнями.
Змішане навчання допускає збереження загальних принципів побудови
традиційного навчального процесу. Ідея застосування елементів асинхронного
й синхронного ДН при змішаному навчанні полягає в тому, що певну частину
навчальних дисциплін (або дисципліни) студенти (слухачі) освоюють у
традиційних формах навчання (стаціонарній або заочній тощо), а іншу частину
дисциплін (або дисципліни) - за технологіями мережевого навчання.
Співвідношення частин визначається готовністю освітньої установи в цілому до
подібної побудови навчального процесу, а також бажанням і технічними
можливостями студентів (слухачів). Такий підхід зветься "гнучке навчання"
(flexible learning).
Література:
1. Андреев А.А Компьютерные и телекоммуникационные технологии в
сфере образования /А.А.Андреев // Школьные технологи. – 2001. – №3.
2. Дибкова Л.М. Інформатика і комп‘ютерна техніка: Навчальний
посібник. Видання 2-ге, перероблене, доповнене /Л.М.Дибкова. – К.:
Академвидав, 2005. – 416с. (Альма-матер).
3. Информационные технологии и средства дистанционного обучения:
Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Ильдар Маратович
Ибрагимов; Под ред. А.Н. Ковшова. – М.: Издательский центр "Академия",
2005.
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РОЗВИТОК НАВИЧОК ПИСЬМОВОГО ПЕРЕКЛАДУ
О.О. Бесклетна
Національний технічний університет України «КПІ»
Загальною метою практичного курсу перекладу є формування у студентів
професійних навичок та вмінь письмового та усного перекладу, а також
ознайомлення аудиторії з реферуванням матеріалів іноземною мовою.
Курс перекладу базується на знаннях, уміннях і навичках, що
отримуються студентами при вивченні основ граматики і лексики, загального
мовознавства, країнознавства, суспільних дисциплін у рамках програми перших
двох курсів, а також вступного курсу теорії перекладу. У взаємодії з різними
мовними аспектами, а також із іншими дисциплінами курс перекладу ставить і
вирішує задачі всебічного розвитку навичок письмового перекладу і
формування навичок професійної поведінки.
Розподіл викладання перекладу на певні етапи зумовлений тим, що не всі
мовні явища містять в собі однакові труднощі, а також тим, що кожний вид
перекладу містить нові проблеми, які потрібно вчитися долати поступово.
Маючи на увазі необхідність поетапної побудови курсу перекладу, не
можна не відмітити, що існують дві точки зору щодо цього. Одні фахівці
вважають, що при навчанні перекладу потрібно додержуватися градації при
введенні нових перекладацьких труднощів. Інші вважають, що комплексний
характер перекладу не дає змоги розглядати окремо граматичні, лексикофразеологічні та стилістичні проблеми перекладу. Оскільки ці проблеми дуже
важко розподілити у практиці перекладу і, отже, важко установити певну
послідовність включення різних засобів перекладу до арсеналу перекладацьких
навичок. Це питання залишається дискусійним. Рішення знаходиться, певно, у
межах можливого компромісного суміщення, з однієї сторони, правила
додержання градації перекладацьких труднощів, кожна із яких повинна бути
відтренована серією спеціальних вправ у рамках вузького контексту, а, з іншої
сторони, правила ретельного відбору текстів для перекладу із додержанням
принципу градації за ступенями складності.
Викладання перекладу на мовних факультетах повинно ґрунтуватися на
глибокому і всебічному співставленні явищ англійської і української мов в
процесі перекладу. Головну увагу при аналізі письмових перекладів слід
звертати на труднощі висловлення думки оригіналу українською мовою. Інколи
легко зрозуміла без перекладу англійська фраза з великими труднощами
піддається перекладу. ЇЇ значно легше переказати своїми словами, ніж
перекласти. Тому особливо важливо при виборі тексту для перекладу
керуватися ступенем розходження між засобами виразу думки в обох
порівнюваних мовах.
Для формування професійних навичок використовується методика
аналізу письмового перекладу. Прослуховування варіантів перекладу,
критичний аналіз зроблених помилок, виробка оптимального варіанту
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перекладу, що пропонується студентам, а під кінець дискусії аналіз, зроблений
викладачем, є найкращою школою практичної стилістики української мови.
Саме таким чином майбутні спеціалісти усвідомлюють усю важливість і
складність співвідношення двох різних мовних систем.
Вплив англійської словосполученості призводить до буквалізмів в
українській мові, погрішностям, що потребують додаткової редакції. Робота з
редагування варіанту перекладу привчає студентів бережливо відноситися до
рідної мови, допомагає їм краще її пізнавати.
Величезне значення мають також ретельно продумані за складністю
контрольні роботи. Саме вони, в більшій мірі, ніж позааудиторні завдання,
слугують основним критерієм успішності щодо письмового перекладу.
Швидкість і самостійність у виконанні перекладу можна перевірити лише в
аудиторії. Тому періодичний контроль набутих навичок є необхідною формою
аудиторної роботи.
В умовах НТУУ – «КПІ» викладання перекладу з української мови на
англійську має за мету набуття студентами навичок інтерпретаційного
перекладу, навчити їх користуватися словником, навчити знаходити вірні
словосполучення, вибирати з синонімічного ряду потрібне слово. Студенти
повинні навчитися висловлювати ту чи іншу думку, користуючись різними
мовними засобами. Таке вміння може прийти тільки після того, коли студент
зрозуміє, що одна й та сама думка може бути висловлена різними мовними
засобами. Вміння вийти із любого важкого становища шляхом заміни
незнайомого слова його синонімом або опис даного слова іншими лексичними
засобами повинно систематично виховуватися в процесі навчання.
Робота над письмовим перекладом систематизує знання, отримані
студентами на мовній практиці, розширює словник (репродуктивний і
рецептивний), навчає співвідносити явища двох різних мовних систем.
Література:
1. Нелюбин Л.Л. Теория перевода и реферирования иностранного языка.
Перевод и переводоведение / Л.Л.Нелюбин, И.Н.Филиппова. – М. : МГОУ,
2007.
2. Пашковский А.А. Особенности перевода как учебного предмета.
Перевод как учебная дисципліна / А.А.Пашковский. – М. : ВИИЯ, 1968. –
С.7-10, 16-19.
MÉTACOGNITION ET APPRENTISSAGE DES LANGUES ÉTRANGÈRES
Л.В. Бондар
Національний технічний університет України «КПІ»
La société cognitive qui se profile, nous oblige à nous former tout au long de
notre vie. Les nombreuses recherches, menées depuis longtemps sur le
fonctionnement de la pensée humaine ont donné naissance à un champ
interdisciplinaire de la connaissance, c‘est-à-dire à la science cognitive. L‘idée
10

générale de la psychologie cognitive c‘est que le potentiel de chacun est bien
supérieur à la part exploitée. Il s‘agit donc d‘aider l‘apprenant à découvrir ce
potentiel et les moyens de les utiliser [2].
La science cognitive essaie de découvrir les principes essentiels qui permettent
de comprendre les modes du traitement de l‘information auxquels recourent les
apprenants pendant le processus de l‘apprentissage, y compris lors de l‘apprentissage
des langues étrangères.
Les savants de ce domaine étudient les particularités de la perception, du
traitement, de la reproduction de l‘information qui peut être cognitive, affective,
sociale et sensorielle. La révolution cognitiviste de l‘apprentissage implique donc une
éducation métacognitive.
Dans l‘optique de la psycologie cognitive, la métacognition se rapporte à la
connaissance ainsi qu‘au contrôle qu‘une personne a sur elle-même et sur ses
stratégies cognitives [4, p. 59]. Donc, on peut distinguer deux aspects essentiels de la
métacognition – la connaissance et le contrôle qui ont des rapports avec d‘autres
facteurs : cognitifs, affectifs et sociaux. Certains principes de base de l‘éducation
métacognitive peuvent être définis [3, p. 14]:
- le souci métacognitif est permanent, on vise à la prise de conscience et
l‘explication de la démarche de l‘étudiant ;
- ces méthodes sollicitent l‘activité du sujet qui apprend ;
- les interactions sont favorisées. L‘enseignant a le rôle de médiateur ;
- autocontrôle et autoévaluation sont intégrés à la démarche. On vise
l‘autonomie du sujet.
La portée exacte de la conscience métacognitive sur l‘apprentissage ou sur le
choix des stratégies d‘apprentissage utilisées lors de la maîtrise des langues
étrangères ne fait pas l‘unanimité parmi les chercheurs. Si l‘on se réfère aux
connaissances, lorsque l‘étudiant se trouve en présence d‘une activité
d‘apprentissage, il doit être conscient des exigences de la tâche, des stratégies à l‘aide
desquelles il peut la réaliser adéquatement.
Donc, l‘apprenant doit toujours avoir une juste perception de l‘importance de la
tâche ainsi que des facteurs susceptibles de le conduire à la réussite ou à l‘échec.
L‘engagement de l‘étudiant, sa participation et sa persistance dans l‘exécution des
tâches proposées dépendent des facteurs affectifs.
En ce qui concerne le contrôle, il implique de la part de l‘étudiant la gestion de
ses démarches cognitives et la gestion active de soi comme l‘étudiant c‘est-à-dire de
son investissement affectif dans la tâche [ 3]. La psychologie cognitive considère que
la motivation est une composante de la métacognition. Elle accorde une grande
importance à la métacognition en faisant référence à la personne, à la connaissance,
au contrôle, à l‘autocorrection.
L‘enseignant du français sur objectifs spécifiques doit se rendre compte que la
motivation de l‘étudiant n‘est pas une donnée statique, qu‘elle est modifiable et que
son rôle dans le processus de l‘apprentissage est considérable.
Comme le préfixe méta signifie ce qui dépasse, les stratégies métacognitives
consistent à réfléchir sur le processus d‘apprentissage, à comprendre les conditions
11

auquel elles contribuent, à organiser et à planifier ses activités et par conséquent
s‘évaluer et s‘autocorriger.
L‘autonomie dans l‘apprentissage constitue à la fois un moyen et une fin.
L‘apprenant, en prenant en charge ses responsabilités dans son propre apprentissage,
apprend à apprendre ouvertement, cognitivement et explicitement. L‘autonomie
signigie donc une valorisation de la capacité de chaque sujet de s‘autoréguler,
d‘autocentrer avec des normes les conditions de son apprentissage, de le calibrer
selon le mode d‘être qui lui est propre et ses nécessités. Ainsi on touche à la
construction de la personnalité en profondeur, puisqu‘il s‘agit du rapport personnel de
chacun à la dépendance et à l‘autonomie. Les changements impliqués affectent
plusieurs dimensions de l‘apprenant, qu‘il s‘agisse de savoir-faire, de valeurs,
d‘attitudes ou d‘image de soi.
L‘autonomie n‘est pas synonyme d‘individualisme, selon lequel le moi est
supérieur aux autres moi, par rapport auxquels il doit s‘affirmer dans la compétitivité
mais de travail en coopérativité. Elle implique de prendre en compte l‘environnement
et la soicitété et de se construire par des interactions. L‘autonimie ne signifie pas la
solitude : le tavail en binômes, en groupes, accélère l‘autonimisation des apprenants.
La communication orale exige de prévoir des modalités de discussion, de simulation
et d‘entretiens avec des locuteurs natifs ou des sitauations d‘évaluation sociale.
L‘autonomie touche également à des aspects psychologiques profonds de la
personnalité qu‘il faut respecter et traiter avec délicatesse. Par conséquent, il est
essentiel de ne pas faire de prosélytisme. Dans l‘apprentissage des langues il s‘agit de
développer la compétence d‘apprentissage ou la métacognition : apprendre à
apprendre.
Compte tenu des multiples formes sous lesquelles apparaissent les langues, de
la nécessité pour l‘apprenant de savoir par lesquelles passer et enfin de la manière de
les utiliser pour apprendre, on peut affirmer que les interfaces entre apprenant et
ressources ont un rôle stratégique. Aussi est-il impératif de développer les recherches
en ergonomie à l‘échelle des environnements d‘apprentissage comme à celle des
multimédias.
Alors, qu‘une observation du bon apprenant confirme que celui-ci sait utiliser
toute la gamme des ressources, suivant ses objectifs, les autres se sentent plus
sécurisés en se limitant à suivre des manuels ou des cédéroms directifs. La réflexion
sur l‘adéquation entre les ressources et les objectifs, si elle s‘effectue dans la classe
dès le primaire en posant des questions sur l‘utilité de la radio; des documents
multilingues permet à l‘apprenant de chosir en connaissance de cause.
Un déconditionnement doit s‘opérer pour que l‘apprenant ne perçoive plus
l‘évaluation comme un couperet, mais comme un outil de contrôle, qui lui appartient
en propre. Par ailleurs, intégrée au processus d‘apprentissage des langues, elle porte
sur tous ses éléments et n‘est donc pas isolée, ponctuelle, mais s‘opère constamment.
L‘objectif est de faire réfléchir et discuter les apprenants sur des processus qui
habituellement ne font pas l‘objet de remise en question. On peut ainsi partir d‘un
document tel que outils de réflexion à proposer aux apprenants. L‘autoévaluation est
l‘opération mentale par laquelle l‘apprenant qui doit résoudre un problème
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d‘apprentissage mesure ses propres capacités et les efforts à accomplir pour vérifier
s‘il est à même de franchir les obstacles qu‘il va rencontrer pour obtenir les résultats
espérés[1].
Donc, l‘acquisition d‘une compétence en français sur objectifs spécifiques
implique chez l‘apprenant une certaine démarche et l‘utilisation de stratégies
cognitives, métacognitives et socio-affectives spécifiques. Alors, la prise de
conscience des stratégies d‘apprentissage et l‘entraînement à les utiliser vise à
développer l‘autonomie de l‘étudiant et favorise le développement de sa capacité
d‘apprendre.
Література:
1. Barbot M. Les auto-apprentissages / M.Barbot. – Paris: Clé International,
2001. – 126 p.
2. Cyr P. Les stratégies d'apprentissage / P.Cyr, С.Germain. – Paris: Clé
International, 1998. – 183 p.
3. Giry M. Apprendre à raisonner, apprendre à penser. – Paris : Hachette
éducation, 1994. – 154 p.
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ІНТЕГРАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЙ
К.І. Бондаренко
Національний технічний університет України «КПІ»
В розвитку суспільства значну роль відіграють комунікаційні фактори.
Прогрес в комп‘ютерних технологіях і засобах телекомунікації створив нові
можливості для спілкування людей. В наш час в багатьох країнах
спостерігається послідовний і стійкий рух до створення інформаційноосвітнього середовища, яке має створити умови для максимальної
самореалізації кожного.
Інтернет-технології є недорогим і доступним високошвидкісним
ресурсом, який забезпечує одночасний доступ певної кількості користувачів. Ці
фактори сприяють спільному створенню і використанню Інтернет ресурсів,
надихаючи на розміщення своїх матеріалів, думок в мережі Інтернет.
Можливості інтернета в навчанні іноземним мовам визначається його
здатністю переробляти текстову інформацію і відтворювати окремі аспекти
професійної діяльності.
Використання комп‘ютерних технологій розширює можливості в освіті і
переводить її на інший рівень. Нові освітні технології відкривають реальні
можливості для створення освітнього середовища, заснованого на принципах
відкритого освітнього простору і створюють можливість особистісноорієнтованого навчання.
В роботі показано яким чином нові технології сприяють заохоченню
студентів до вивчення іноземної мови. Як можна використовувати нові
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інформаційні технології в аудиторії і для самостійної роботи студентів. Які
можливості створює використання системи документи GOOGLE в навчальному
процесі.
Документи GOOGLE (англ. Google Docs) є безкоштовним сервісом, куди
входить текстовий процесор, табличний процесор і сервіс для створення
презентацій, а також сервіс для зберігання файлів з функціями обміну файлами.
Це веб-орієнтоване програмне забезпечення, тобто програма працює без
попереднього встановлення на комп‘ютер користувача. Документи і таблиці
зберігаються в спеціальному сервері GOOGLE або можуть бути експортовані в
файл. Це є однією з ключових переваг програми, оскільки доступ до введених
даних можна здійснювати з будь-якого комп‘ютера, який під‘єднаний до
Інтернету. При цьому доступ до документів захищений паролем.
Система «Документи GOOGLE» (Google Docs) дає можливість
створювати документи в Інтернеті і працювати з ними спільно зі своїми
колегами або студентами, завантажувати файли з комп‘ютера і редагувати їх з
будь-якого місця, за допомогою комп‘ютера чи смартфона. Єдиний інтерфейс
спрощує спільне редагування.
Для спільної редагування і перегляду в системі «Документи GOOGLE»
доступні такі інструменти, як:
Створення файлов в редакторі Word дозволяє створювати документи у
звичному форматі, у тому числі маркіровані списки, таблиці, зображення,
формули, змінювати шрифти. Звичний вид інтерфейса спрощує редагування.
Створення презентацій
Створення таблиць. Таблиці в GOOGLE дозволяють вести бюджет,
виконувати фінансові розрахунки і відслідковувати дані.
Створення малюнків і діаграм.
Документи GOOGLE підтримують більшість популярних форматів, у
тому числі DOC, XLS, ODT, ODS, RTF, CSV, PPT и т.ін. Зберігаються
документи у віртуальному сховищі на багато численних розподілених в мережі
серверах, які надаються клієнтам.
Отже, створення в системі «Документи GOOGLE» методичних розробок,
посібників дає можливість групі викладачів працювати спільно в реальному
часі, знаходячись на відстані в різних місцях. «Google Docs» доступни через
Google або Gmail аккаунт, в якому можна легко і безкоштовно зареєструватися.
«Google Docs» доступни через Google або Gmail аккаунт, в якому можна легко і
безкоштовно зареєструватися. Але після закінчення роботи в «Google Docs»
необхідно виходити з аккаунта, якщо використовуються комп‘ютери загального
використання.
Система «Документи GOOGLE» також дає можливість редагування
студентських робіт або створення документу групою студентів і спільний
перегляд матеріалу. Викладач може брати участь в цьому процесі редагуючи,
або додаючи матеріал в створені студентами документи. «Google Docs», таким
чином перетворюється на електронну дошку в форматі редактора Word.
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Функціональність «Google Docs» можна використовувати для створення
персонального навчального середовища або створення портфоліо. В середовищі
«GOOGLE» викладач може створювати шаблони для використання студентами.
Отже, «Google Docs» можна розглядати як персональний сайт викладача, який
він може легко і безкоштовно створити, підвищуючи таким чином якість
навчального процесу.
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CLASSROOM STRATEGIES AND ACTIVITIES
FOR BUILDING LEARNERS' MENTAL LEXICONS
T. Bondarenko
National Technical University of Ukraine "KPI"
It is generally assumed that the word is the basic unit of language, but there is a
different assumption -- that language is stored in our mental lexicons in different
ways, some single words, but also a vast number of multi-word items. Teachers,
dedicated to lexical approach, apply certain classroom strategies and introduce more
collocational work for various kinds of classes. Understanding the phrasal nature of
language learners respond very positively to lexical exercises that help them build
mental lexicons, feeling that it improves their ability to communicate and write
precisely and well.
In essay preparation the most difficult problem (according to many teachers
practicing lexical approach) is that learners simply lack ideas about what to write.
While it may be true that many learners could not write well on similar topics in their
own language, it is also important to remember that this lack of ideas is very closely
associated with the lack of a sufficiently large, and sufficiently phrasal, mental
lexicon.
It is important to realize that many lexical collocations, for example verb +
noun (set the pattern, consider priorities) or verb + adverb ( behave aggressively),
are the most precise and economical way of expressing a particular 'idea', so that the
lack of a sufficiently large collocational lexicon is the same thing as the lack of ideas,
or at least of precise, ready-made, easily expressible ideas.
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As part of preparation for writing essays, it is useful to brainstorm suitable
vocabulary. The process generates more ideas in a relatively complete lexical form, if
an explicit collocational element is included. First nouns strongly associated with the
main topic of the essay are collected, then verbs and adjectives which collocate
with the noun and adverbs which collocate with the verb are looked for. This process
should produce a much larger and a more phrasal preparatory list. Collocations are of
different kinds, and not all are equally accessible in the classroom. But very
important for learners are verb + noun collocations. This is because these are rarely
alternative or better ways of expressing a single idea. A learner who does not know
the expression will be unable to articulate the idea easily in an English class.
To provide more collocations of this type a teacher is to find a text on the topic
of the essay and use it to introduce useful collocations to the class. If there is access
to the Internet, this is simple and quick to do. After downloading the text it takes a
few moments to create a cloze-type text by gapping the text. The most effective way
to do this is by deleting verbs from verb + noun collocations and asking learners
working in groups to think of as many words as they can which could go in the gaps.
There may only be one natural choice; in other cases several alternatives,
possibly changing the meaning of the original text, may be grammatically and
lexically possible. The idea is not to recreate the original text, but to encourage
learners to see that expanding their mental lexicons is has at least as much to do with
acquiring new combinations of words as it has with learning the words which they
have not come across before, while introducing the lexis which they may need for
their own essay.
In the case of spoken language, the following procedure can be extremely
helpful in developing the learners' fluency:
1. Learners work in groups: one student in each group gives a short talk for four
minutes to someone in the student group.
2. The same student then gives the same talk to a different student in the group, this
time restricted to three minutes.
3. Again with a new partner, the student gives the same talk a third time, this time
restricted to two minutes.
Changing partners is important because the speakers are less inclined to add
new information than they would be if talking to the same audience again. Reducing
the time limit has a similar effect, encouraging the speaker to focus on better, more
fluent, versions of the same content.
For most learners there is a measurable (statistically significant) fluency
progress, and the final version shows both grammatical and lexical improvement. In
particular, learners find and recycle collocations in the later versions which they
could not retrieve from their memories at the first attempt, when so much of their
attention was devoted to deciding the content of what they wish to say. Repeating
means learners have more time to process the language leading to better collocational
use and increasing the chance of the improved language being turned into a long-term
intake.
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Another kind of activity is defined as one-to-one teaching, the central purpose
of which is to diagnose the language needed by the learners which they do not know.
Thus the learner is asked to describe in a single sentence something he/she did
recently - an event that he/she would like to be able to talk about. The learner then
describes the same event in two sentences, then in three, then four and so on. The
purpose is to require more and more detail which the learner cannot express, or at
least express easily, in English.
What they say must, however, be true, and it must be made clear to the learner
that a real description of what they would like to say is all that matters. Here the
purpose of such activities is not to encourage the language use and build confidence,
the real purpose is to force the learner into a corner -- to make him or her try to say
things he or she really wants or needs to say, which he or she cannot yet do. It is
intended to provide the evidence which will allow the teacher to supply useful and
relevant collocational input.
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ
В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Т.В. Бондарєва
Національний технічний університет України «КПІ»
Україна поступово опановує європейське ринкове економічне середовище
і виходить на світовий рівень. Ринкові відносини проникають в усі сфери
життєдіяльності суспільства. На сучасному етапі розвитку українського
суспільства, в світлі інтеграції України до Європейського Співтовариства та
приєднання до Болонської конвенції, виникає необхідність у реформуванні
сучасної системи середньої та вищої освіти і пошуку нових підходів у навчанні,
вихованні та підготовці підростаючого покоління до трудової та професійної
діяльності.
Актуальність проблеми професійного самовизначення молоді України
полягає, насамперед, в тому, що випадковий вибір професії призводить до
небажаних наслідків, а саме: низької продуктивності праці; помилок і браку в
роботі; незадоволення і пригніченого стану людини; економічних втрат на
переучування та перекваліфікацію. Сучасна українська система освіти повинна
створити підґрунтя для підготовки висококваліфікованих спеціалістів, здатних
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до творчої праці, професійного розвитку, розробки та впровадження передових
наукових технологій, мобільності та конкурентоспроможності на ринку праці.
Зважаючи на економічну ситуацію на ринку праці країни на сьогоднішній
день, перед молоддю в суспільстві відкрито багато шляхів. Для того, щоб
реалізувати свої власні ідеї та життєві плани, молоді люди повинні – як у
процесі вибору професії, так і в процесі працевлаштування – бути активними,
проявляти ініціативу, отримувати відповідну кваліфікацію, що б відрізняло їх
від інших представників молоді.
В такій ситуації орієнтація у виборі професії набуває особливого
значення: чим раніше молода людина розвине свою (професійну) перспективу,
тим раніш вона зможе зайняти відповідне місце в світі професій.
Правильно обрана професія сприяє досягненню високих кар'єрних
показників, а задоволення, отримане від процесу праці та її результатів, дає
можливість максимального прояву творчості, кращого емоційного настрою,
більш повного втілення життєвих планів як однієї людини, так і суспільства в
цілому.
Оскільки наша держава вже визначилася з основними напрямками
реорганізації сучасної системи освіти за європейськими стандартами, вважаємо
за необхідне проаналізувати європейський досвід ведення профорієнтаційних
заходів спрямованих на активізацію процесів самовизначення сучасного
підростаючого покоління.
Протягом останніх декількох років в законопроектах, постановах та
розпорядженнях ЄС все більше уваги приділяється проблемам професійного
самовизначення молоді в закладах середньої освіти. Загально відомим є той
факт, що відмінну міжнародну репутацію має система профорієнтаційної
роботи в Німеччині, навчальні заклади якої бездоганно себе зарекомендували
на світовому ринку освіти. Тому на сучасному етапі багато молодих науковців
вивчають досвід ведення профорієнтаційних заходів з молоддю в Німеччині,
що в свою чергу відкриває можливості для наукового прогнозування ймовірних
напрямів удосконалення підготовки молоді України до професійного
самовизначення в умовах адаптації до вимог загальноєвропейського освітнього
простору.
Протягом кількох років організації роботодавців та компанії збільшили
частку своєї участі у професійній орієнтації молоді Німеччини. Вони беруть
участь у спеціальних проектах, надають спонсорську допомогу школам,
організовують проекти та екскурсії на виробництві. Фонд Німецької
Промисловості
(Stiftung
der
deutschen
Wirtschaft)
започаткував
загальнодержавний проект ―Трансджоб‖, що займається впровадженням
проектів по професійній орієнтації та підготовці до вибору професії у 95
школах (www.transjob.de). Завдяки цьому молоді люди зацікавлюються
певними напрямками, але крім цього метою таких програм є удосконалення
економічної освіти у загальноосвітніх школах та розвиток підприємницького
мислення у молодих осіб. В 2000-2005 рр. Федеральне міністерство освіти та
розвитку (BMBF) в Німеччині започаткувало та активно втілювало в життя
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освітню програму "Школа – професійне життя" з метою полегшення процесу
переходу від навчання до професійної діяльності.
В результаті ринкових реформ та перетворень у молоді здебільшого
склалося спрощене уявлення про ринок як розподільну систему. У підлітків
значно зросли прагматичні цілі, формується небезпечна установка на
максимальне збагачення будь-якою ціною, без найменших правових та
моральних обмежень. Швидко розповсюджуються зразки та стандарти
поведінки молоді, що орієнтуються на високий матеріальний рівень життя при
досить сумнівних або відверто протиправних способах його досягнення.
Виходячи з вищесказаного, можемо зробити однозначний висновок, що в
процесі становлення фахівця, невід'ємною та незамінною є роль державних
органів влади. Тому, одне з головних завдань навчально-виховного процесу
закладів середньої та вищої освіти вбачається у встановленні тісної співпраці
між державними органами влади та сферою малого та середнього бізнесу нашої
країни, що позитивно впливатиме на процес свідомого професійного
самовизначення молоді України та становлення сучасного професіонала.
Отже, одним з найважливіших завдань сучасної системи освіти має бути
підготовка учнівської молоді до професійного самовизначення, підготовка
висококваліфікованих працівників, які здатні до гнучкого ділового реагування,
вміють самостійно приймати рішення щодо вибору напряму подальшого
професійного зростання та вчасно коригувати власні життєві плани й цілі.
ЗМЕНШУВАЛЬНО-ПЕСТЛИВІ СЛОВА ТА ЗАСОБИ ЇХ ПЕРЕДАЧІ ПРИ
ПЕРЕКЛАДІ
І.В.Борушевич
Національний технічний університет України «КПІ»
Наукова й офіційно-ділова мова, як правило, уникає вживання слів із
зменшувальними суфіксами, бо вони вносять небажаний в даному разі відтінок
пестливості. Емоційно-експресивні відтінки значення слова є одним із
складників його стилістичної характеристики. Це важливий фактор при доборі
мовних засобів: слова з емоційно-експресивним значенням вживаються
переважно у тих текстах, де постійно і послідовно виявляється емоційнооцінне, характеризуюче ставлення до об‘єкта. Найчастіше це розмовне
мовлення, окремі жанри бубліцистики і, особливо, художні тексти. Суфікси
здрібнілості в поєднанні з основами книжних слів або слів з негативним
забарвленням, надають об‘єктові зображення зневажливих, іронічних,
сатиричних, гумористичних відтінків. () Використання у газетних текстах
здрібніло-пестливих суфіксів у складі фразеологізмів може мати два плани: з
одного боку, вони надають більшої виразності, експресії, з другого –
посилюють оцінний ефект фразеологізмів, а отже, й повідомлення в цілому.
Емоцінність та оцінність фразеологічних одиниць включено в процес
переконання й аргументації. Важливе значення при цьому має контекст, адже у
ньому найяскравіше виявляються семантичні можливості демінутивів у складі
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усталених зворотів. Суфікс здрібнілості у певному контекстуальному оточенні
надає фразеологізму цілу гаму відтінків. За роллю демінутивних формантів у
творенні емоційно-оцінних відтінків фразеологізмів виділимо такі групи: а)
позитивно оцінні; б) негативно оцінні.
Відмінною морфологічною особливістю української мови (порівняно,
наприклад, з французькою мовою) є широко розвинена система суфіксів, що
виражають кількісну ступінь або суб‘єктивну оцінку і пов‘язаних як з
категорією іменників, так і з категорією прикмтників. Особливо характерною є
наявність цих суфіксів у прикметниках, так як у західноєвропейських мовах
вони в прикметниках відсутні; що стосується іменників, то у французькій мові є
лише зменшувальний суфікс, який вживається лише з дуже обмеженою
кількістю іменників. Те, що виражається в українській мові суфіксами, у
французькій мові може бути виражене, головним чином, спеціальним
лексичним додаванням – прикметником, що вказує на розмір (―cher‖, ―joli‖ та
ін.) або може бути й зовсім не виражене, лиже виражаючись широким
контекстом. В перекладі при пердачі іменників та прикметників тексту
оригіналу виникає можливість, якщо в контексті є для цього умови,
скористуватися даною специфічною рисою морфології української мови,
здатною виразити іноді важливий смисловий відтінок слова. Наявність
зменшувального суфікса в іменнику оригіналу може також викликати
використання відповідного суфікса і в прикметнику перекладу шляхом
експресивного морфологічного узгодження, що викликає посилення
стилістичного забарвлення, яке притаманне суфіксу.
Словотворення за допомогою зменшувальних суфіксів відіграє у
французькій мові значно меншу роль, ніж в інших мовах; проте, незважаючи на
це, в кожному окремому випадку виникає питання: як сприймається ідея малої
величини, що передається даним мовленнєвим фактом, – логічно, як вираження
реальної різниці в розмірі предметів, в широті значень, чи емоційно. Cigarette в
порівнянні з cigare дає нам приклад першого випадку, а maisonnette
„будиночок‖: maison „будинок‖ – другого. Ці емоційні відтінки можуть бути
двох типів. Вони можуть виражати відчуття задоволення і невдоволення; оцінка
може бути негативною або позитивною. Перший відтінок можна побачити в
слові maisonnette „гарний маленький будинок‖, а другий – в femmelette
„безпорадна жінка‖. По-друге, відтінки можуть мати соціальний характер,
тобто пестливе слово може відноситись до фамільярного мовлення.
Доречність використання українських зменшувальних суфіксів (або
відмова від них) при перекладі визначається, таким чином: 1) співвідношення
смислових функцій відповідного лексичного елемента і українського слова з
суфіксом суб‘єктивної оцінки і 2) смисловими та стилістичними факторами
того більш широкого цілого (речення, іноді абзацу або ланцюга абзаців), в
якому знаходяться зіставні елементи оригіналу і перекладу.()
Стилістично маркована лексика, частиною якої є лексеми суб‘єктивної
оцінки, належить до слів вузького стилістичного призначення. До
комунікативної функції цих слів додається ще й емоційно-експресивна, тобто
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вони є ще й засобами виявлення оцінки, настрою, почуття. Переважна
більшість маркованої лексики твориться за допомогою морфем емоційноекспресивної оцінки. За значенням серед цієї лексики виразно виділяється
найбільший пласт слів, за допомогою яких читач легко здогадується про
авторське ставлення до того чи іншого персонажу, а важливим завданням
перекладача є уміло його передати при перекладі.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ У СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ
ПРОЦЕС ПРОЕКТНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПИСЬМОВОГО
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ
Я.В. Бялківська
Національний технічний університет України «КПІ»
Вища освіта як соціальний інститут – це система, яка з одного боку,
пов‘язана з іншими соціальними системами, а також зі змінами, які в них
відбуваються. В умовах ринкової економіки у найтіснішому зв‘язку з освітніми
перебувають економічні інститути. Останні на сьогодні визначають доцільність
підготовки фахівців певних профілів і розробки кола конкретних наукових
проблем. Реаліями сучасності є те, що ринкові відносини мають значний вплив
на освіту та розуміння її цілей. Першочерговим є питання підготовки в
навчальних закладах спеціалістів, які стануть конкурентоздатними в умовах
жорсткої конкуренції за робочі місця не тільки на Україні, але і закордоном.
Отже, і освіта, і наука, і ринок праці перебувають у тісному зв‘язку.
Характер цього зв‘язку є комплексним. Проте основною проблемою є не
складність системи відносин певних соціальних інститутів, а збереження
здорової рівноваги у суспільстві. Освіта має балансувати на межі задоволення
потреби суспільства у підвищенні загального рівня культури та освіченості
населення, ринку у кваліфікованих кадрах, науки у сприянні НТП (науковотехнічному прогресу). Відхилення у будь-яку сторону від рівня рівноваги є
небажаним. З одного боку, освіта, що орієнтується більше на ринок, ніж на
розвиток науки, чи ігнорує культуру є неповноцінною, замкненою на собі
системою, яка рано чи пізно виснажить себе. А з іншого, освіта, відірвана від
реальних умов життя, заглиблена в науку й орієнтована лише на наукові
досягнення, перетвориться на рудимент у системі суспільних відносин,
оскільки не буде підкріплюватися запитами суспільства.
У зв‘язку із зазначеним постає проблема такої організації системи освіти,
яка дозволить їй виконувати роль консолідуючої та прогресивної рушійної сили
розвитку суспільства. Саме тому постає питання пошуку відповідних методів
навчання, які будуть у змозі виконати таке завдання, не руйнуючи при цьому
вже налаштованого механізму та не нівелюючи кращих досягнень освіти,
ефективність яких доведена досвідом використання. Крім того, пошук та
впровадження таких методів зробить освітню систему більш гнучкою та
адаптивною і дозволить менш безболісно та більш швидко пройти період
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трансформації від освіти в постіндустріальному суспільстві до освіти у
суспільстві знань.
Однак поки триває пошук новаторських рішень в галузі освіти і
відповідних методів навчання, одним зі шляхів вирішення низки питань,
пов‘язаних із проблемами, про які йшлося вище, є, на нашу думку, модернізація
вже існуючих методів та диверсифікація навчального процесу шляхом
часткового їх впровадження в усталену систему відносин «викладач –
студент/учень» в режимі «передача знань – отримання знань». Досить зручно
буде розглянути наше бачення розв‘язання цієї проблеми на прикладі
підготовки перекладачів технічних текстів, які на сьогодні представляють одну
з найбільш затребуваних груп фахівців.
Незважаючи на появу програмного забезпечення, яке дозволяє значно
прискорити процес перекладу та автоматизувати деякі його ланки, той факт, що
технічні засоби все ще є досить недосконалими, ще раз підкреслює
неможливість замінити роботу кваліфікованого перекладача навіть
найсучаснішою програмою. Тому якісна підготовка перекладацьких кадрів
залишається досить актуальною, особливо беручи до уваги інтенсивний
розвиток науки і техніки у всьому світі, створення традицій обміну досвідом та
існування потреби у спеціалістах, які сприятимуть ефективній організації
останнього.
Осучаснення підготовки фахівців з перекладу пов‘язане як з
інструментарієм роботи, так із методами. Це, безперечно, акцентування уваги
на технічних аспектах виконання перекладу, а також відповідність вимогам до
професійної компетентності, які є загальними для більшості фахівців –вміння
працювати не тільки індивідуально, але і в групі, здатність самостійно
опановувати нові галузі. Як ми вважаємо, одним із найбільш ефективних
методів навчання для формування компетентності сучасного фахівця з
перекладу є метод проектів, оскільки він дозволяє вирішити одразу значну
кількість завдань, пов‘язаних з навчанням майбутніх перекладачів. Проте в
методиці навчання перекладу метод проектів є досить новим і тому його
впровадження і використання пов‘язане з низкою труднощів, для подолання
яких необхідно врахувати всі існуючі умови та чинники, які дозволять керувати
цими умовами.
Зважаючи на досягнення науково-технічного прогресу, на який ми
посилались вище, підготовка спеціалістів з перекладу, як і всіх інших фахівців,
має відповідати сучасним реаліям та вимогам фаху. Крім того, не можна
залишати поза увагою і людський чинник. Зауважимо, що характер мотивації
сучасної молоді до виконання перекладацької діяльності змінився. Сьогодні
серед тих, хто навчається технічному перекладу можна зустріти не тільки
зацікавлених власне перекладом, але і значний відсоток студентів, які вважають
навчання на лінгвістичному факультеті проміжним етапом в отриманні
необхідних знань, навичок та умінь для кар‘єрного зростання в іншій, часто
спорідненій галузі.
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Показовим у цьому плані було анкетування, проведене у грудні 2011 року
серед студентів 3 курсу на факультеті лінгвістики Національного технічного
університету України «КПІ». За отриманими даними, лише 33% студентів
вбачають у перекладацькій діяльності своє покликання, 23 % займатимуться
нею лише за наявності значного матеріального заохочення, а 44% планують
використовувати навички й уміння, сформовані та розвинуті під час навчання
перекладу, в іншій діяльності. З цього витікає, що для впровадження новітніх
методів навчання більшості студентів будуть необхідні додаткові роз‘яснення
щодо доцільності використання саме цих методів, чітке розуміння ними тих
цілей, які вони переслідують. Тобто, інформація, яка цікавила раніше лише
викладача чи методиста, тепер у певній мірі та кількості потрібна і студенту.
Отже, якщо планується впровадження проектної методики навчання, студентам
необхідна підготовка та адаптація.
Зауважимо, що відсутність такої підготовки може викликати деякі
труднощі аж до повного неприйняття методики, що поставить під загрозу
ефективність не тільки методу проектів, але і будь-якого з використовуваних
методів, а небажання студентами виконувати діяльність певним способом,
може звести нанівець позитивний ефект від навчання. Для запобігання появі
небажаної реакції необхідно визначити причини її виникнення. Наступні
причини мають загальний характер і є актуальними не лише для методу
проектів, але і для решти методів. По-перше, одним з основних джерел
виникнення труднощів може бути нерозуміння або недостатнє розуміння
призначення певного методу навчання (способу діяльності), недостатня
переконаність у тому, що новим способом діяльність можна здійснювати
ефективніше, а звідси досить низький рівень мотивації. По-друге, нерозуміння
сутності методу, його проміжних цілей та кінцевої мети, відсутність подібного
досвіду роботи, некомфортність умов роботи можуть призвести до того, що
ефективність використовуваного методу може значно знизитися, а в крайньому
разі зовсім нівелюватися. Нарешті, проблеми можуть виникати і через
неефективну організацію навчальної діяльності за запропонованим методом.
Звідси слідує, що при впровадженні будь-якого методу навчання студенти
мають бути попереджені про це, до них мають бути доведені короткострокові
та довгострокові цілі підготовки, обов‘язково впроваджена дієва система
контролю, а також інформаційне середовище, яке включатиме викладача та
студентів і матиме такі напрями обміну інформацією: викладач – група
студентів, група студентів – викладач, студент – студент, викладач – студент,
студент – викладач.
Щодо специфічних труднощів, асоційованих із використанням саме
проектного методу, то вони пов‘язані, передусім, з наявністю більш конкретних
причин, основними з яких є виражений професійний індивідуалізм майбутніх
філологів (що було визначено шляхом опитування), відсутність досвіду
довготривалої систематичної самостійної роботи, складність визначення ролі і
міри участі кожного члена групи та невпевненість у справедливості оцінки
індивідуальних зусиль при наявності колективного результату. Для того, щоб
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проектна методика працювала ефективно необхідно правильно організувати
роботу. Індивідуалізм долається поступовим вправлянням спочатку у парній, а
потім у колективній діяльності. Перед початком роботи з проектами студентів
необхідно тестувати і в академічних групах з високим коефіцієнтом
індивідуалізму проводити додаткову підготовчу роботу. Здатність самостійно
навчатися формується через систему ставлень до діяльності і забезпечується
через звітність та контроль. А довіра до системи оцінювання колективних
результатів може бути сформована тільки завдяки прозорості оцінювання та
чітко окресленим рольовим профілям.
Окрім зазначеного, для того, щоб ефективно впроваджувати проектну
методику навчання, як і будь-які інші нові методи навчання, необхідно чітко
встановити рівень та структуру загальної та спеціальної компетентності
сучасного фахівця і випускника лінгвістичного факультету. Необхідно також
чітко визначити елементи компетентності та аспекти компетентної поведінки,
які формуються завдяки даній методиці. Сам процес упровадження повинен
супроводжуватися чітким визначенням цілей і задач, методів контролю.
Обов‘язковим також є зворотній зв'язок (врахування побажань та
спостереження за ефективністю). Адаптація рівня складності теж має велике
значення. Стосовно проектної методики навчання перекладу, в залежності від
підготовки та досвіду роботи характер проектних завдань може змінюватися.
Варіюванню в цьому випадку можуть піддаватися як термінологічна
насиченість навчального матеріалу, композиційна та структурна складність,
комплексність змін, тобто як лінгвістичні, так і організаційні аспекти проектної
роботи, зокрема звітність, рольова взаємодія, співвідношення управління ззовні
викладачем та всередині самими учасниками проектних груп.
З викладеного випливає, що впровадження в освітній процес проектної
методики навчання письмового перекладу має бути поступовим і передбачати
наявність адаптаційного періоду та відбуватися з урахуванням тенденцій
суспільного розвитку, вимог фаху, а також рівня та характеру мотивації молоді
студентського віку.
ONLINE AND MOBILE LEARNING
С. В. Вадаська
Національний технічний університет України «КПІ»
Nowadays there are a lot of methods and approaches to foreign language
teaching. The earliest method is the Grammar-Translation Method. This method
implied exhaustive use of dictionaries, explanations of grammatical rules, some
sample sentences, and exercise drills to practice new structures. The approach based
on four principle language skills (listening, speaking, reading, and writing) is called
the Cognitive Approach. The Communicative Approach is focused on the
communicative competence of students. Communicative competence is the ability of a
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student to use the language in real life situations. The teachers‘ role in a
communicative classroom is to talk less and to listen more.
With the rapid development of Information technologies a Multimedial
Approach has become popular in foreign language teaching. Multimedia is the
combined use of media, such as movies, music, CD-ROMs, and the Internet, for
education as well as entertainment. What are the advantages of this approach?
Information is presented in different ways. The student is not passive in the learning
process due to various forms in which a piece of information is delivered to him/her.
Since multimedia sources were introduced in the teaching process the role of the
teacher has changed a lot. Now the teacher is more of a consultant (he/she seeks for
information and finds ways to access it), a team co-operator (he/she takes part in the
solution of problems), and an evaluator (he/she supervises and evaluates students´
progress and shows them future options for advancement). The primary role of the
student is to be active in the teaching/learning process in a wider context, exchange
information, and create on-line groups. Computer is very useful in all stages of the
teaching process (process (presentation of a new topic or subject, revision, testing).
The use of a computer stimulates one of the most important aspects of teaching –
curiosity. Innovation of the teaching process can be achieved by means of the Internet.
It provides the teacher and the learner with vocabulary, grammar phenomena, and
different kinds of information. It helps students to prepare for lessons and involves
working with authentic texts. Here are some examples how we can use the Internet
products for foreign language learning.
Skype is a network on the Internet that you can use to make telephone calls.
Skype can be considered as a new teaching environment which will provide with the
advantage of working with a native speaker. Students can get listening, pronunciation,
and conversation practice. Teachers should take advantage of the visual aspect of
Skype to share images and information. Students can take part in seminars, forums
and discussions. But there are some difficulties: to coordinate a group of spatially
separated people, to find participants who are comfortable with technology and who
are willing to put in extra time.
Computer games can act as a teaching tool that can be integrated into lessons or
can be used by students independently. This approach makes learning interactive,
experiential, immersive and fun. ―The Forgotten World‖ is an interactive, graphic
video game for English language learning, developed by the Hewlett Foundation.
(http://www.theforgottenworld.net/resources.html)
A combination of story, games, and exercises has been developed to
support aspects of language learning: listening, speaking, reading, and writing. The
learner-centered game builds steadily on previously-learned knowledge. Students earn
points through in-story games and through interaction with other characters during the
12-episode quest that takes them across America. The game emphasizes a more
natural, situational approach to learning English as students must react to
conversational English, and must pay attention to context, not just words. The game
also trains students to receive information quickly from multimedia, to process
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pictures and sounds before reading a text. Gaming approach increases students‘
motivation to learn English.
In 1959 the Voice of America broadcast the first Special English program. The
goal was to communicate by radio in clear and simple English with people whose
native language was not English. Over the years, Special English has become a very
popular tool for teaching English, although it was not designed as a teaching program.
Short sentences, limited vocabulary and slow pace of speaking make it easy to
understand. It succeeds in helping people learn English in a non-traditional way.
People around the world practice their listening and speaking skills by recording the
programs and playing them repeatedly. Internet users can also listen to programs on
the Special English Web site while reading the text.
(http://www.voanews.com/learningenglish/home/)
Voice of America‘s EFL Classroom is an online learning tool that gives access
to news content designed for EFL students. Interactive, self-monitoring quizzes
accompany audio, visual and written media. The content is divided into three main
branches: Everyday American English, Business English, and Academic English.
Students can train different kinds of activities including vocabulary and grammar. The
content is a public domain so the materials can be used for English language teaching.
(http://www.voanews.com/learningenglish/theclassroom/efl/)
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РОЗУМІННЯ ЗВ’ЯЗАНОГО ТЕКСТУ ПРИ АУДІЮВАННІ
Т.В. Варянко
Національний технічний університет України «КПІ»
Аудіювання, на мою думку, є найбільш складним аспектом мовленнєвої
діяльності при вивчені іноземної мови. Питання розуміння зв‘язаного тексту
при аудіюванні відповідно до Навчальних програм з дисциплін «Іноземна
мова» та «Іноземна мова професійного спрямування», які викладаються на
всіх факультетах НТУУ «КПІ» включене до формату модульної контрольної
роботи для студентів І, ІІ курсів, до заліків на I-VІ курсах та до вступного
іспиту з іноземної мови до магістратури. У зв'язку з цим викладач повинен
приділяти особливу увагу підготовці студентів до цього виду роботи й
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напрацюванню у студентів навичок розуміння іншомовного тексту, який
прослуховується.
При аудіюванні текст не завжди є зрозумілим для студентів, навіть у тому
випадку, коли всі слова та граматичні конструкції, які включені до нього, вже
вивчені. Ми помічаємо, що якби текст був прочитаний студентами самостійно,
то він би не викликав складнощів при розумінні. Але той же самий текст,
взятий для аудіювання, виявляється незрозумілим. Такі випадки нерозуміння
тексту інколи призводять до розчарування у роботі над аудіюванням. Деякі
викладачі шукають вихід із положення у тому, що багаторазово повторюють
один і той же текст, інші – уповільнюють читання тексту, таким чином
порушуючи його природне звучання. Але навіть у цих випадках не завжди
досягається розуміння.
У чому ж причина? Процес розуміння тексту суперечливий з об‘єктивних
причин: засоби побудови повідомлення мають тенденцію до однозначності,
текст спрямований на інформативність, той, хто промовляє текст, прагне
надійності повідомлення, тобто гарантованого розуміння та збереження всієї
інформації слухачами. Додамо до цього, що у силу самої природи мови одиниці
тексту по-різному однозначні або багатозначні. Вони незалежно від методики
усної подачі тексту по-різному інформативні і по-різному надійні. Відомо , що
інформаційне навантаження одиниці тексту буде максимальною у тому тексті,
де із знайомим словом може сполучатися як очікуване, так і будь-яке інше
слово. Високоінформативний текст має рівновірогідність комбінацій слів та
інших одиниць мови.
Цілком зрозуміло, що наприкінці всього курсу навчання студенти
повинні отримати здатність розуміння саме високоінформативного тексту . З
установкою на те, щоб текст був зрозумілим, тобто, при прагненні збільшити
надійність повідомлення, суттєвим є інший засіб - надлишковість тексту
повідомлення. Вона необхідна для зменшення кількості помилок та
непорозумінь при передачі повідомлення. З іншого боку, надлишковість є
важливим параметром продукування мовлення.
Між тим, підхід до проблеми аудіювання, з точки зору теорії інформації,
переконує у тому, що будь-який текст можна довести до розуміння, не
звертаючись до багаторазового повторювання та уповільнення темпу мовлення,
якщо викладач буде притримуватись певних вимог при підборі текстів для
аудіювання.
Методикою викладання іноземної мови були запропоновані наступні
вимоги:
1. Час звучання та об‘єм тексту не повинні перебільшувати норми,
зазначені у програмах дисципліни того чи іншого етапу навчання іноземній
мові.
2. Об'єм нової інформації повинен бути дозованим, щоб студенти могли
утримувати її в пам'яті.
3. Необхідно збільшити частку високочастотних слів та граматичних
структур.
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4. Необхідно зменшити частку полісемантичних одиниць.
5. Кількість поширених речень має бути зменшена. Довгі речення
замінюються на коротші.
6. Потрібно включати до тексту відрізки мовленнєвого ланцюга, які
містять раніше отриману інформацію.
7. Необхідно збільшити контекст навколо тієї частини речення, яка
передає нове.
8. Розташування старого та нового у реченнях необхідно змінити таким
чином, щоб нове опинилося на більш помітному місці мовленнєвого ланцюга.
9. Студентам мають бути запропоновані завдання на перевірку
розуміння ними тексту, який був прослуханий.
Для правильного розуміння тексту у сфері сприйняття мовлення студенти
повинні розвинути наступні учбові вміння:
 вміння розуміти інструкцію перед прослуховуванням тексту;
 вміння орієнтуватися на заголовок теми при визначенні її елементів;
 вміння утримувати в пам‘яті питання, поставлені до прослуховування
тексту;
 вміння у логічній послідовності передати зміст прослуханого матеріалу.
Нажаль, нерозуміння аудійованих текстів є дуже розповсюдженим
явищем. Тим часом, спостереження, проведені протягом багаторічного
практичного викладання іноземної мови, свідчать про те, що можливо досягти
розуміння будь-якого зв'язаного тексту будь-яким контингентом студентів,
якщо викладач буде регулярно проводити в аудиторії цей вид роботи зі
студентами, використовуючи тексти, які відповідають наведеним вище
вимогам.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ
МОВ ЗА ДОПОМОГОЮ ВИКОРИСТАННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ
О.А. Волкова
Національний технічний університет України «КПІ»
Інтенсивність використання інформаційних комп'ютерних технологій в
навчанні значно впливає на всі складові сучасної системи освіти і, в тому числі,
на викладання іноземної мови. Формуються нові підходи і розробляються
принципово нові критерії якості освіти. Все більший розвиток одержують нові
освітні технології, засновані на ефективному використанні в навчальному
процесі вищих навчальних закладів сучасних засобів і методів передачі знань.
Основним механізмом для проведення перетворень є концепція
змішаного навчання (blended learning) - процес, який передбачає створення
комфортного освітнього інформаційного середовища, що надає всю необхідну
навчальну інформацію. Під інформаційним середовищем сучасного вузу
розуміється поєднання традиційних та інноваційних (електронних) форм
навчання з постійним нарощуванням інформаційно-комунікативних технологій
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(ІКТ) та електронних ресурсів, а також безперервним удосконаленням методів
навчання та професійних знань самих викладачів [3].
У сучасних умовах ставляться все більш високі вимоги до процесу
навчання іноземним мовам. Обсяги інформації стрімко зростають, і сучасні
способи їх передачі та обробки вимагають нових підходів. Інформаційні
комп'ютерні технології надають великий спектр можливостей для підвищення
ефективності навчання іноземним мовам завдяки:
 реалізації принципів індивідуалізації і диференціації навчання, що
дозволяють ефективніше виконувати завдання;
 створенню умов для самостійної роботи та комфортного
середовища навчання;
 поданню інформації в зручній аудіовізуальній формі, що забезпечує
якісно нове її сприйняття і переробку;
 підвищенню мотивації до вивчення іноземної мови студентами.
Нові інформаційні комп'ютерні технології допомагають залучати
пасивних слухачів, робити заняття більш наочними, дозволяють
використовувати в навчальному процесі нові, раніше недоступні матеріали, які
допомагають студентам проявляти їхні творчі здібності, забезпечують
моментальний зворотній зв'язок, і, крім того, допомагають об'єктивно
оцінювати студентів.
80% інформації людина одержує через зоровий аналізатор, тому
необхідним є комплексне поєднання вербальних методів з невербальними
(зоровими, наочними). Студенти краще сприймають, переробляють і
запам'ятовують саме аудіовізуально представлений матеріал, можливості
розробки і використання якого на основі нових мультимедійних технологій
досягли якісно нового рівня.
Специфіка відео та аудіо матеріалів значною мірою впливає на характер
протікання психологічних процесів сприйняття, уваги, мотивації, уяви та
мислення. Сучасні відеоматеріали та мультимедійні засоби забезпечують
створення спеціальної системи для розвитку сенсорно-рецептивних здібностей
людини, образний матеріал копіює дійсність, є моделлю, що надає уявлення
про оригінал. В екранно-звуковій моделі навчальний матеріал подається з
найбільшою доступністю для сприйняття. Будь-яка форма візуальної
інформації містить елементи проблемності, вирішення яких здійснюється на
основі аналізу, синтезу та узагальнення інформації.
Візуалізація навчальної інформації сприяє більш інтенсивному засвоєнню
матеріалу, орієнтує студента на пошук системних зв'язків і закономірностей.
Відеоматеріали в процесі навчання мають величезний вплив на процес
розуміння і запам'ятовування. Але переваги використання відеоматеріалів і
мультимедійних засобів реалізуються лише тоді, коли сприйняття спричиняє
розумову активність, яка поєднується з різними видами пізнавальної діяльності.
Пасивне спостереження студентів за тим, що відбувається на екрані
комп'ютера, не може привести до ефективного засвоєння змісту навчального
матеріалу.
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Тому використання відеоматеріалів на заняттях англійської мови
потребує ретельної і завчасної підготовки, що включає пошук відеофрагменту,
розробку системи вправ до нього, налаштування програм та комп'ютерного
обладнання.
Слід зазначити, що при підборі та підготовці відеоматеріалів необхідно
враховувати поступальність в наростанні складності і, по можливості,
вибудовувати їх так, щоб за тематикою вони були близькі до реальних
ситуацій. Навчання має бути побудовано таким чином, щоб не тільки надавати
студенту деяку суму мовних знань, умінь і навичок, а й навчити здобувати їх
самостійно через механізми рефлексії та цілепокладання [5, c. 3]. На відміну від
аудіо або друкованого тексту, які можуть мати високу інформативну, освітню,
виховну і розвиваючу цінність, перевагою відеотексту є те, що він поєднує в
собі різні аспекти акта мовної взаємодії.
Крім змістовної сторони спілкування, відеотекст містить візуальну
інформацію про місце події, а також зовнішній вигляд і невербальну поведінку
учасників спілкування в конкретній ситуації, які обумовлені найчастіше
специфікою віку, статі і психологічними особливостями людини. [2, с. 13].
У структурі занять, на яких для навчання мовленню використовуються
відеоматеріали, можна виділити чотири етапи:
• підготовчий - етап попереднього зняття мовних і лингвокраїнознавчих
труднощів;
• сприйняття відеофільму - розвиток умінь сприйняття інформації;
• контроль розуміння основного змісту;
• розвиток навичок та умінь усного та письмового мовлення.
При виборі та підготовці відеоматеріалів для заняття необхідно
продумати і розробити систему завдань, які допоможуть зробити цю форму
роботи продуктивною, а саме:
• перед переглядом: визначити, які завдання необхідно запропонувати
студентам для того, щоб викликати їх зацікавленість в перегляді відеофільму і
полегшити його розуміння;
• під час перегляду: визначити, які завдання необхідно підготувати, щоб
уникнути пасивного сприйняття матеріалу, що демонструється, і поглибити
процес розуміння фільму;
• після перегляду: визначити, які завдання запропонувати студентам для
опрацювання побаченого і почутого [1].
Перед переглядом відеофрагментів розробляються завдання, які готують
студентів до перегляду та аналізу відеоінформації. Як правило, це завдання для
активного засвоєння лексичних одиниць, які використовуються в
відеофрагменті і необхідні для його розуміння.
Під час перегляду відеофрагменту використовуються завдання,
призначені для глибокої детального опрацювання окремих фрагментів, що
сприяють розумінню матеріалу та контролюють його сприйняття. Труднощі
сприйняття можуть згладжуватися простотою завдання та діленням матеріалу
на короткі фрагменти. Спрощення виконання передбачуваних завдань
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досягається за допомогою використання відеоряду, лексичних підказок,
упорядкування прослуханої і переглянутої інформації. Наприклад, поширеним
є використання завдання опису інтер'єрів. Студентам пропонується не просто
описати побачене після перегляду; спочатку їх знайомлять з низкою слів і
словосполучень, що позначають певні реалії. Студентам слід вибрати необхідні
слова і вирази, а вже потім застосувати їх у своєму описі.
Наступні завдання необхідно будувати на основі впорядкування
інформації, наприклад, можна запропонувати заповнити таблицю після
перегляду епізоду. Всі відеофрагменти повинні розділятися на сюжетнозакінчені епізоди, що тривають від 2 до 5 хвилин.
Під час перегляду фільму використовуються вправи, що допомагають
досить ретельно перевірити і потім докладно обговорити відеофрагмент:
підстановка пропущеної інформації, вибір правильного варіанта відповіді,
виправлення фактичних помилок, відповіді на питання та т.ін. Такі вправи не
тільки допомагають відпрацьовувати навички аудіювання та письма, а й
сприяють розвитку таких важливих умінь та навичок, як виділення головного і
другорядного, вміння порівнювати, зіставляти та аналізувати.
Після перегляду відеофрагменту можна провести його обговорення,
запропонувати виконати тест на розуміння переглянутого матеріалу, надати
додаткові тексти для читання з обговорюваної теми, дати завдання для
написання письмової роботи з цієї ж теми. Здебільшого всі вправи і завдання
носять творчий характер і розраховані на самостійну розумову діяльність при
використанні достатньо повного обсягу країнознавчої та лексичної інформації
по темі.
При організації роботи таким чином вирішується ряд методологічних
завдань, які не можна вирішити, використовуючи традиційні навчальні
матеріали: адаптація до автентичного мовного середовища, формування у
студентів живого зорового образу країни і суспільства, що вивчається;
моделювання мовного середовища; орієнтація в соціокультурних маркерах
автентичного мовного середовища і соціокультурних характеристиках людей,
прогнозування можливих соціокультурних перешкод в умовах міжкультурного
спілкування та способи їх усунення [4, с.112].
Безперечною перевагою використання комп'ютерних технологій є
перенесення акцентів з вербальних методів навчання на методи пошукової та
творчої діяльності студентів. Нові методи допомагають активно впливати на
формування і розвиток мовної компетенції студентів, навичок аудіювання,
читання, вдосконалення усного і письмового мовлення. Як показує практичний
досвід, студенти, які на стандартному занятті почуваються невпевнено, на
заняттях з використанням мультимедійних програм активно включаються у
виконання роботи.
Таким чином, можливість продуктивного використання відеоматеріалів в
освітньому процесі, яка з'явилася завдяки розвитку нових інформаційнокомп'ютерних технологій, розкриває нові можливості в навчанні, що дозволяє
перейти на якісно новий рівень у викладанні іноземних мов і спричиняє
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створення нових інтернет-оріентованих програм і електронних мультимедійних
підручників.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ НАВЧАННІ ПЕРЕКЛАДУ
І.П. Волощук, Г.М. Усик
Національний технічний університет України «КПІ»
С плином часу в навчально-виховному процесі запроваджено нові
технології, як освітні так і технологічні. Високі технології докорінно змінили
сучасне життя, а також значно вплинули на ефективність навчального процесу.
Питання застосування сучасних технологій в практиці викладання письмового
науково-технічного перекладу для студентів лінгвістичних спеціальностей стає
вельми актуальним.
Викладання письмового науково-технічного перекладу як правило
проводиться із застосуванням тільки самих елементарних технічних засобів
Студенти отримують домашнє завдання у вигляді друкованого тексту, який їм
потрібно перекласти дома. На аудиторних заняттях переклади потім
аналізуються, редагуються та оцінюються викладачем. В принципі, можна
сказати, що у багатьох випадках студент і викладач в процесі навчання можуть
обходитися виключно ручкою, папером та набором словників та підбіркою
довідкової літератури.
Проте, такий підхід у сучасних умовах демонструє повну невідповідність
часу. Практика свідчить, що в діапазон сучасних інструментів перекладача має
входити, зокрема всього перерахованого, принаймні ще й комп‘ютер з виходом
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в Інтернет, а в діапазон навичок сучасного перекладача і вміння працювати з
ним.
Виключна роль Інтернету в роботі перекладача зумовлюється, на наш
погляд, наступним. Як відомо, для того щоб відтворити адекватний переклад
фахівець повинен мати чітке уявлення про зміст тексту, який він перекладає.
При цьому, розуміння значення всіх лексичних одиниць, морфологічних форм
та синтаксичних конструкцій, що містяться в тексті це необхідна, проте
недостатня умова такого розуміння матеріалу. Важливу роль як на етапі
попереднього перекладацького аналізу так і в процесі самого перекладу відіграє
контекстуалізація тексту, що перекладається, тобто перекладач має усвідомити
фрагмент реальності, якій відображується в тексті, а також відтворити його в
широкому лінгвокультурному контексті.
Проаналізувати і зрозуміти значення лексичних та граматичних одиниць
в тексті оригіналу перекладачу допомагають словники та різноманітні
лінгвістичні довідники. «Побачити» за межами тексту фрагмент дійсності і
зрозуміти його відповідність лінгвокультурному контексту перекладачеві
допомагають його світогляд та лінгвокраїнознавча компетенція, а також
різноманіття довідників як лінгвокраїнознавчого так і спеціального характеру (з
техніки, економіки, екології).
Безумовно, робота з вищезазначеними джерелами, так само як і з
Інтернетом, дає позитивний результат тільки за умови, коли вона
цілеспрямовано проводиться під професійним керівництвом викладача. Його
функції зводяться до наступного:
1) донести до відома студентів, що Інтернет не є єдиним універсальним
довідковим джерелом, а суміш із матеріалів різної якості та валідності;
2) пояснити принципи відбору інтернет-джерел при виконанні певного виду
завдання із застосуванням пошукових систем Інтернету;
3) ознайомити студентів з основними ресурсами, корисними для процесу
перекладу.
Хоча Інтернет став невід‘ємною частиною навчального процесу,
використання лише його не повністю забезпечує ефективність контролю якості
виконання письмового перекладу. Виникає необхідність у впровадженні
спеціального інноваційного засобу такого як цифровий проектор, який успішно
застосовується на кафедрі теорії, практики та перекладу англійської мови
факультету лінгвістики. Він допомагає під час аудиторних занять виконати два
види роботи: по-перше, перевірити якість виконання домашнього перекладу
(або інші письмові завдання), які дозволяють викладачу наочно виявити
помилки при перекладі та разом із студентами з‘ясувати шляхи їх виправлення;
і по-друге, дає можливість виконувати завдання на зворотній переклад
безпосередньо з екрану.
Отже перевірка письмового домашнього завдання реалізує дві основні
мети: 1) студенти усвідомлюють наскільки правильно вони виконали переклад;
2) студенти мають можливість прокоментувати варіанти своїх колег,
зазначаючи сильні та слабкі сторони їх перекладів. Цей вид роботи вельми
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необхідний для розвитку професійних навичок перекладацької діяльності.
Маючи можливість прокоментувати інший переклад, студент набуває навичок
редактори перекладу (зазначимо, що спеціальна підготовка редакторів
перекладу в українських вузах ще не ведеться, не зважаючи на необхідність цієї
професії). При виконанні такого завдання студент пізнає і усвідомлює ряд
альтернативних перекладів одного й того ж тексту. Висловлюючи критичні
зауваження щодо якості перекладів своїх колег, студент вчиться лінгвістично
коректно формулювати свої претензії і критерії оцінювання.
Отже цифровий проектор дає можливість суттєво підвищити
ефективність аудиторної роботи. Викладач та студенти можуть працювати над
текстом з постійною зоровою опорою. В процесі обговорення викладач може
вносити в текст певні зміни (запропоновані їм самим, або іншими студентами),
які відповідно безпосередньо відтворюються на проекційній поверхні. Завдяки
цьому, час, який витрачається на обговорення одного варіанту значно
скорочується, а якість самого обговорення значно підвищується, при цьому
зорова опора дозволяє миттєво оцінити влучність запропонованої правки.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ
Г.Р. Вороніна
Національний технічний університет України «КПІ»
Методи навчання у вищому навчальному закладі мають за мету
організувати взаємну діяльність викладача та студентів найбільш ефективним
чином. Прогресивні психологи та педагоги об‘єднують професійні зусилля для
визначення найбільш ефективних методів підвищення мотивації у процесі
оволодіння іноземної мови та розробки новітніх методів розвитку навичок та
вмінь. Аналіз науково-педагогічної літератури свідчить, що теоретичні
проблеми використання інтерактивних методів навчання знайшли
відображення у роботах Л.М.Вавілової, В.В.Гузєєва, О.А.Голубкової,
Т.М.Добриніної, М.В.Кларина, О.В.Петуніна, Т.Л.Чепель та інших.
Особливості інтерактивних технологій висвітлені у наукових працях
Д.І.Кавтарадзе, Л.К.Гейхман, Д.А.Махотіна, Є.В.Коротаєвої, О.І.Пометуна та
ін.
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Підвищений інтерес до інтерактивних методів навчання як ключових
механізмів підвищення мотивації у процесі оволодіння іноземною мовою
зумовлений вимогами до сучасних випускників вищих навчальних закладів.
Важливість використання інтерактивних методів навчання науковці
обґрунтовують тим, що така модель навчання заснована на безпосередній
взаємодії учнів з освітнім середовищем з метою отримання нового досвіду.
Володіючи великим арсеналом новітніх технічних засобів навчання,
викладач іноземної мови має правильно інтегрувати їх у процес навчання.
Професійне використання інтерактивних технологій кардинально змінює
ставлення студентів до вивчення іноземної мови, оскільки надає можливість
стати активним співучасником навчального процесу. Інтерактивна взаємодія у
процесі комунікації впливає на поведінку учасників процесу навчання ,
мобілізуючи внутрішні сили кожного.
Метою застосування інтерактивних методів у процесі оволодіння
іноземною мовою є створення комфортних умов навчання, в яких усі студенти
взаємодіють між собою, обговорюючи різноманітні проблеми, аргументують
власні погляди, відбувається взаємодія викладача і студента, яка орієнтується
на розвиток творчих здібностей та комунікативних навичок. У такій моделі
навчання викладач використовує рольові та ділові ігри, круглі столи та дискусії,
фронтальне опитування та мозковий штурм. Серед позитивних характеристик
інтерактивних методів навчання необхідно зазначити:
•
високий рівень засвоєння знань;
•
розширення пізнавальних можливостей студентів;
•
активна участь студентів у процесі навчання;
•
підвищення мотивації;
•
прості та швидкі методи контролю засвоєння знань;
•
партнерство між викладачем та студентами.
Мета інтерактивного процесу полягає у зміні і поліпшенні моделей
поведінки його учасників. Така модель навчання реалізує цілий комплекс
функцій. Серед основних слід зазначити наступні:
•
мотивуюча функція,
•
стимулююча функція,
•
емоційна функція,
•
функція самореалізації,
•
комунікативна функція.
Основними педагогічними умовами використання інтерактивних методів
у процесі вивчення іноземних мов є створення ситуації успіху, підвищення
самостійної навчальної діяльності, виконання завдань з урахуванням
міжпредметних зв‘язків. Студенти також розв‘язують проблеми, працюють з
різними джерелами інформації, аналізують ситуації, беру участь в груповій та
індивідуальній роботі, що містить елемент новизни і потребує власних ідей та
шляхів реалізації від студентів.
Однак вивчення інтерактивного методу дозволяє побачити також деякі
недоліки даної моделі навчання:
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•
відсутність методичних розробок;
•
необхідність у новому підході до оцінювання;
•
постійна потреба у набутті досвіду в організації інтерактивного
навчання.
Студенти оволодівають іноземною мовою шляхом спілкування, яке в
свою чергу відбувається в умовах взаємодії. Оскільки спілкування лежить в
основі вивчення мови, взаємодія між учасниками даного освітнього процесу
стає ядром спілкування.
Вивчення методичної літератури дозволяє зробити висновок, що викладач
іноземної мови у процесі інтерактивного навчання виконує цілий ряд функцій.
Розглянемо основні з них. Викладач:
1. планує структуру та хід уроку, створюючи умови вільного творчого
спілкування у межах обраних параметрів;
2. заохочує студентів до виконання інтерактивних завдань, відтворюючи
реальні ситуації та стимулюючи спілкування;
3. ретельно спостерігає за виконанням інтерактивних завдань: він
спрямовує роботу студентів та встановлює часові рамки;
4. керує освітнім процесом, дозволяючи студентам робити власні кроки
на шляху успішного оволодіння іноземної мови;
5. забезпечує постійне супроводження та підтримку у процесі
поступового лінгвістичного зросту студентів.
Прагнучи об‘єднати усі зазначені функції в інтерактивному навчальному
середовищі, викладач повинен пам‘ятати про необхідність передачі головної
ролі в процесі навчання саме студентам, що мають відчути потребу в розкритті
власного творчого потенціалу та розширенні кордонів спілкування.
Інтерактивні методи навчання відповідають актуальним вимогам сучасної
освіти, розвиваючи у студентів вміння обговорювати та розмірковувати
іноземною мовою. Наповнюючи традиційні заняття інтерактивними методами
навчання, що найбільше відповідають особистісно-зорієнтованому підходу,
викладач значно підвищує мотивацію та інтерес до вивчення іноземної мови.
Головним у навчанні стає саме студент, в той час як педагог лише сприяє
організації його взаємодії та співпраці з іншими студентами. Процес
інтерактивного навчання допомагає студенту правильно висловлювати власні
думки та поважати альтернативні точки зору, будувати докази та вести
дискусію.
Пріоритетними методами навчання іноземної мови у ВНЗ є інтерактивні,
оскільки головну увагу приділяють практичній обробці знань, вмінь та навичок.
Серед найбільш поширених слід зазначити тренінги, програмоване навчання,
навчальні дискусії та рольові, ділові ігри. Розглянемо особливості даних
інтерактивних методів навчання.
Під тренінгами розуміють таке навчання, в якому основна увага
приділяється практичній роботі, коли в процесі моделювання спеціально
заданих ситуацій студенти мають можливість розвивати та закріплювати
необхідні знання та навички, змінювати своє ставлення до власного досвіду та
36

використаних в роботі підходах. У тренінгах широко використовуються
різноманітні методи та техніки активного навчання: ділові, рольові та імітаційні
ігри, розгляд конкретних ситуацій та групові дискусії.
Програмоване навчання складається з надзвичайно структурованого
матеріалу та поетапного оцінювання ступеня його засвоєння. Інформація
подається невеликими блоками в друкованому вигляді або на моніторі
комп‘ютера. Після роботи над кожним блоком студент повинен виконати
завдання, що перевіряють ступінь засвоєння вивченого матеріалу.
Перевага програмованого навчання полягає у можливості рухатися в
обраному зручному темпі, а перехід до наступного блоку матеріалу
відбувається лише тоді, коли засвоєний попередній.
Варіантом програмованого навчання є комп‘ютерне навчання. Комп‘ютер
оцінює відповіді студента та визначає наступний матеріал. Відмінною рисою
комп‘ютерного навчання є зворотній зв‘язок та швидкий темп засвоєння
матеріалу. На даний момент комп‘ютерне навчання є невід‘ємною частиною
інших інтерактивних методів навчання.
Метод навчальної дискусії полягає в проведенні учбових групових
дискусій з конкретної проблеми у відносно невеликих групах студентів (від 6
до 15 осіб). Навчальна дискусія відрізняться від інших видів дискусій тим, що
новітність проблематики стосується лише учасників дискусії, тобто вирішення
проблеми, вже здійснене у науці, постає у навчальному процесі в дані
аудиторії.
Слід зазначити, що цей метод дозволяє максимально широко
використовувати досвід студентів, що сприяє покращенню засвоєння матеріалу.
Це зумовлено тим, що в груповій дискусії не викладач говорить про те, що є
правильним, а самі студенти розробляють докази, обґрунтування принципів и
підходів, запропонованих викладачем та максимально використовують свій
власний досвід.
Навчальні групові дискусії дають найбільший ефект під час вивчення та
опрацювання складного матеріалу та формування потрібних навичок та вмінь
Цей активний метод навчання забезпечує можливості зворотного зв‘язку,
закріплення, практики, мотивації та переносу знань та навичок з однієї галузі в
іншу.
Ряд інтерактивних методів навчання отримав загальну назву «ділові
ігри». Цей метод являє собою у комплексі рольову гру з різними, як правило
протилежними інтересами її учасників та необхідність прийняття певного
рішення у процесі чи завершенні гри. Рольові ігри допомагають формувати такі
важливі ключові кваліфікації студентів як комунікативні здібності,
толерантність, вміння працювати у малих групах та самостійність мислення.
Від викладача вимагається об‘ємна попередня методична підготовка до
проведення рольових ігор, уміння прогнозувати результати та робити
відповідні висновки.
Більшість європейських вчених-педагогів вважають, що ігрові методи
навчання мають найбільший потенціал у забезпеченні професійного розвитку
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студента, що дозволяє вдосконалювати освітню діяльність та створювати нові
моделі професійної практики, що відповідає цілям актуалізації професіоналізму
в сучасних умовах. Ділові ігри характеризуються спрямованістю на розв‘язок
певних практичних проблем, набуття навичок виконання конкретної діяльності.
Необхідно констатувати, що європейський досвід підвищення
кваліфікації студентів на основі інтерактивних методів навчання набуває все
більш розповсюдженого використання в останній час в українській практиці
навчання. Отже, узгодженість змісту навчальної дисципліни з інтерактивними
методами навчання, її подачі з реальними можливостями професійної
комунікації та інтересами студентів сприяє формуванню позитивної мотивації
вивчення мови, як частини іншомовної культури. Іншомовна інформація,
пов'язана з майбутньою професійною діяльністю студентів задовольняє
ефективне вирішення практичних, загальноосвітніх, розвиваючих задач і має
можливість викликати та підтримувати мотивацію.
Література:
1. Новые педагогические и информационные технологии в системе
образования: Учеб.пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед.
кадров / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина и др.; Под ред. Е.С. Полат. – М.:
Академія, 1999. – 224 с.
2. Освітні технології: Навч. - метод. посібн. / О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К.,
2001. – 256 с.
3. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.
- метод. посіб. / О.І. Пометун, Л.В. Пироженко; За ред. О.І. Пометун. – К.:
А.С.К., 2005. – 192 с.
4. Угольков В.В. Компьютерные технологи как средство обучения
иностранным языкам в вузе [Электронный ресурс] / В.В.Угольков. – Режим
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ
МОВ
К.М. Гавриленко
Національний технічний університет України «КПІ»
В наш час зростає інтерес до проблем психолінгвістичного рівня, які
розглядають мову як відображення соціокультурної реальності, що в свою
чергу, призводить до необхідності вивчення цілісної картини світу, існуючої в
культурній традиції будь-якого народу.
Сучасні відповіді на питання, чому навчати і як навчати, методика і
дидактика навчання іноземним мовам шукає, ґрунтуючись на дослідженнях, які
аналізують співвідношення мови та мислення, мислення та комунікації,
комунікативного та когнітивного в мові і т.д.
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Інноваційні явища, які породжують специфіку діяльності педагога в
сучасних умовах, зумовлюють перехід від парадигми знань до особистості, від
"педагогіки повідомлень" – до інтерактивних методів навчання.
Проблема навчання іноземних мов у вузі сьогодні, безумовно, вимагає
системного
аналізу
мовленнєвої
діяльності
з
психолінгвістичних,
лінгвістичних, психологічних позицій.
Традиційні методи навчання іноземної мови передбачають засвоєння
знань у штучних ситуаціях, внаслідок чого майбутній фахівець не бачить
зв'язку досліджуваного предмета зі своєю майбутньою професійною
діяльністю.
Найбільш ефективним засобом розвитку мислення майбутніх фахівців є
імітаційне моделювання. Подібний підхід у навчанні забезпечує імітацію
елементів професійної діяльності, її типових та істотних рис. Його застосування
на заняттях з іноземної мови дає можливість сформувати навички та вміння
спілкування, розвиває звичку до самоконтролю, сприяє реальній підготовці
студентів до майбутньої професійної діяльності і життя в суспільстві в цілому,
допомагає зробити заняття з іноземної мови більш живими, цікавими,
змістовними, дає можливість студентам більше і частіше висловлювати власні
думки, почуття, оцінки, тобто мислити іноземною мовою.
В якості прийомів, які забезпечують підвищення професійної
спрямованості вивчення іноземної мови, можуть виступати: спілкування-діалог
на професійну тему, з приводу прочитаного іноземною мовою, аналіз
соціальних та професійних ситуацій, виконання творчих завдань з профільним
змістом, ігрові ситуації, рольові ігри, вікторини тощо.
В останні роки все частіше піднімається питання застосування нових
інформаційних технологій у вузі. Це не тільки нові технічні засоби, а й нові
форми та методи викладання, новий підхід до процесу навчання. Основною
метою навчання іноземних мов є формування і розвиток комунікативної
культури студентів, навчання практичному оволодінню іноземною мовою.
Завдання викладача полягає в тому, щоб створити умови практичного
оволодіння мовою для кожного студента, вибрати такі методи навчання, які
дозволили б кожному проявити свою активність, свою творчість. Завдання
викладача – активізувати пізнавальну діяльність студента в процесі навчання
іноземним мовам. Сучасні педагогічні технології такі, як навчання у співпраці,
проектна методика, використання нових інформаційних технологій, Інтернетресурсів допомагають реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні,
забезпечують індивідуалізацію та диференціацію навчання з урахуванням
здібностей студентів, їхнього рівня навченості.
Ефект застосування інформаційних технологій з метою підвищення
професійної спрямованості вивчення іноземної мови у вузі, як показує
практика, найбільш помітний, коли вони застосовуються в системі занять,
забезпечуючи оволодіння цілим комплексом умінь, закладаючи результативну
базу для його ефективної профілізації в житті.
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Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес
навчання почався не так давно. Проте темпи його поширення неймовірно
стрімкі. Застосування Інтернет-технологій на заняттях з іноземної мови є
ефективним фактором для розвитку мотивації студентів. Перспективи
використання Інтернет-технологій на сьогоднішній день досить широкі. Серед
них слід зазначити такі види діяльності:
 листування з жителями англомовних країн за допомогою
електронної пошти;
 участь у міжнародних Інтернет-конференціях, семінарах та інших
мережевих проектах подібного роду;
 створення та розміщення в мережі сайтів і презентацій – вони
можуть створюватися спільно викладачем і студентом. Крім того, можливий
обмін презентаціями між викладачами з різних країн.
Форми роботи з комп'ютерними навчальними програмами на заняттях
іноземної мови включають: вивчення лексики; відпрацювання вимови,
навчання діалогічного і монологічного мовлення; навчання письму,
відпрацювання граматичних явищ.
Можливості використання Інтернет-ресурсів величезні. Глобальна
мережа Інтернет створює умови для отримання будь-якої необхідної студентам
і викладачам інформації з будь-якої точки земної кулі: країнознавчий матеріал,
новини з життя молоді, професійну інформацію, статті з газет і журналів і т. д.
На заняттях англійської мови за допомогою Інтернету можна вирішувати
цілий ряд дидактичних завдань:
 формувати навички та вміння читання, використовуючи матеріали
глобальної мережі;
 вдосконалювати навички писемного мовлення студентів;
 поповнювати словниковий запас,
 формувати у студентів мотивацію до вивчення англійської мови.
Крім того, важливою є робота спрямована на вивчення можливостей
Інтернет-технологій для розширення світогляду, налагодження і підтримки
ділових зв'язків і контактів зі своїми колегами в англомовних країнах.
Студенти можуть брати участь у тестуваннях, вікторинах, конкурсах,
олімпіадах, що проводяться по мережі Інтернет, листуватися з однолітками з
інших країн, брати участь в чатах, відеоконференціях і т.д.
Студенти можуть отримувати фахову інформацію з проблеми, над якою
працюють в даний момент в рамках проекту.
Основна мета вивчення іноземної мови у ВНЗ – формування професійної
комунікативної компетенції. Комунікативний підхід передбачає навчання
спілкуванню і формування здатності до міжкультурної взаємодії, що є основою
функціонування Інтернету. Поза спілкуванням Інтернет не має сенсу – це
міжнародне багатонаціональне, міжкультурне товариство, чия життєдіяльність
заснована на електронному спілкуванні мільйонів людей в усьому світі.
Включаючись в нього на занятті з іноземної мови, ми створюємо модель
реального спілкування.
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Однак треба зазначити, що інформаційні технології, Інтернет-технології –
це аж ніяк не панацея на шляху підвищення мотивації і самостійності студентів
в процесі вивчення іноземної мови. Для досягнення максимального ефекту
необхідне використання широкого спектру інноваційних, в тому числі,
різноманітних медіаосвітніх технологій у навчальному процесі.
Література:
1. Гапон Ю.А. Застосування комп‘ютерної техніки на етапі введення
нового матеріалу у системі інтенсивного навчання іноземних мов / Ю.А. Гапон
// Іноземні мови. – 2000. – № 2. – С. 26–28.
2. Пометун О. Інтерактивні технології навчання / О.Пометун,
Л.Пироженко // Відкритий урок. – 2003. – Вип. 3-4. – С. 19-32.
3. Хоменко Л.О. З досвіду роботи викладачів кафедри німецької та
французької мов зі студентами у комп‘ютерному класі / Л.О.Хоменко, С.М.
Мусійчук // Наука і методика. – 2006. – № 7. – С.69-74.
ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ НА
ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПРИКЛАДІ ПРОГРАМИ ETEST
А.П. Гаврилюк
Національний технічний університет України «КПІ»
Розробка і впровадження у виробництво та навчальний процес сучасного
обладнання, широке застосування комп'ютерної техніки та нових
інформаційних технологій зумовили розробку нової парадигми організації
навчального процесу. Іде процес використання програмних засобів і систем
навчання для підтримки традиційниих методів навчання.
У наш час уже створено безліч засобів навчання за допомогою
комп'ютера. Їх можна кваліфікувати таким чином: комп'ютерні підручники,
наочно-орієнтовані середовища (мікросвіти, що моделюють програми,
навчальні пакети), лабораторні практикуми, тренажери, контролюючі програми
[2: 53–65].
Для початку розглянемо основні поняття технології тестування,
призначення, можливості.
Тестування – це процес оцінки відповідності особової і педагогічної
моделей знань. Головна мета тестування – виявлення взаємної невідповідності
цих моделей і оцінка рівня їх невідповідності. Тому тестування виступає як
педагогічний засіб навчаючої системи і може бути використаний як метод
(технологія) контролю освітнього процесу, що дозволяє оцінити рівень знань,
умінь і навичок того, хто навчається. Тестування проводиться за допомогою
спеціальних тестів, що складаються з певного набору рівня невідповідності.
За Головенкіним В.П. тести – це досить стислі, стандартизовані або не
стандартизовані проби, випробування, що дозволяють за порівняно малі
проміжки часу оцінити результативність пізнавальної діяльності студентів,
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тобто оцінити ступінь і якість досягнення кожними студентом цілей навчання
[3: 271].
Існує два підходи до створення комп‘ютерних тестів (КТ):
 використання мов програмування;
 використання спеціалізованих середовищ та програм.
Характерними рисами КТ, створених за допомогою прямого
програмування, є різноманітність стилів реалізації (структура комп‘ютерного
тесту, спосіб подачі матеріалу, інтерфейс, кольорова палітра і та ін.) та
відсутність апаратних обмежень. Проте для цього підходу характерні й такі
недоліки, як складність модифікації і супроводу; великі витрати часу й
трудомісткість.
Спеціалізовані інструментальні середовища й програми, як правило,
забезпечують наступні можливості:
 формування структури комп‘ютерного тесту; введення, редагування й
форматування тесту (тестовий редактор);
 підготовка статичної ілюстративної частини (графічний редактор);
 підготовка динамічної ілюстративної частини (звукових, анімаційних
і відеофрагментів);
 підключення виконуваних модулів, реалізованих із застосуванням
інших засобів і та ін. [1: 2–5].
До переваг розробки КТ у спеціалізованих середовищах і програмах слід
віднести: можливість створення КТ викладачами, які не є кваліфікованими
програмістами; суттєве скорочення трудомісткості й термінів розробки КТ;
легкість у модифікації й супроводі. Для викладачів наочних дисциплін,
зокрема, гуманітарного профілю, прийнятним є саме цей підхід.
Як інструментальний засіб для створення комп'ютерного тесту доцільно
використовувати систему комп'ютерного тестування (СКТ), що задовольняє
наступним вимогам: простота підготовки тестових завдань (викладачі можуть у
мінімальні строки оволодіти комп'ютером); широкий діапазон застосування
(використання для підготовки тестів за широким спектром дисциплін); зручна
система управління базами тестових завдань (видалення, додавання завдань,
об'єднання баз завдань); можливість формування різних типів тестових питань;
наявність систем збору й обробки статистичної інформації за результатами
тестування (для тестованих і для тестових завдань); легкість організації
оперативного контролю знань у навчальному процесі (вибір шкал оцінювання,
збереження результатів тестування); зручні засоби вирішення завдань,
вбудовані мультимедійні можливості; компактність (система тестування
повинна займати невеликий обсяг пам'яті комп'ютера); низькі вимоги до
системного й апаратного забезпечення; можливість роботи в комп'ютерній
мережі; невелика вартість або безкоштовне розповсюдження.
Крім того, необхідно враховувати призначення комп‘ютерного тесту
(попередній, поточний, тематичний, підсумковий контроль), вірогідність
модифікації, обмеження на обсяг пам‘яті тощо.
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Розглянемо одну з програм для створення КТ, яка є досить простою та
зручною для використання, та може допомогти викладачу іноземної мови
створити власні тести.
Програма eTest складається з двох частин: редактора тестів eTeditor
(робоче місце викладача) і програми для проведення тестування eTester (робоче
місце того, хто вчиться).
У редакторі можна створювати ієрархічну структуру для зберігання
питань тесту, додавати коментарі до конкретних питань і груп питань,
імпортувати й експортувати дані. Питання можуть містити графіку, анімацію й
відео.
Система підтримує наступні типи питань: простий вибір, множинний
вибір, ранжування, перевірка пар поєднань, вільне введення. Кожне питання
має свою вагу, питання формуються в групи. Також створювати варіанти тестів
для безмашинного тестування.
Підготовлені тести можна використовувати як для проведення
тестування, так і для самостійного вивчення дисципліни.
Програма проведення тестів забезпечує повний захист питань тесту від
перегляду, а також надає можливість зміни послідовності питань та варіантів
відповідей випадковим чином. Порядок проходження випадковий. Після
закінчення тестування його результати виводяться на екран комп'ютера.
Безкоштовна версія програми eTest не передбачає роботу в мережі. [4]
Отже, комп'ютерна форма тестування має низку переваг. Викладач
отримує можливість здійснювати різні види контролю (попередній, поточний,
тематичний, підсумковий), економити час, одночасно залучати до роботи всю
групу й оперативно обробляти результати з метою аналізу якості навчального
процесу та виявлення прогалин у знаннях. Студент негайно отримує результат
й об‘єктивну оцінку. До того ж виконання тестів на комп‘ютері підвищує
зацікавленість та мотивацію студентів.
Література:
1. Безрукова Н. П.
Сравнительный
анализ
возможностей
специализированных сред и программ для разработки компьютерных тестов /
Н. П. Безрукова, А. А. Безруков // Всероссийский конкурсный отбор обзорноаналитических статей по приоритетному направлению ,,Информационнотелекоммуникационные системы‘‘, 2008. – 35 с.
2. Крамаренко Т. А. Класифікація й характеристика програмних засобів
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національного університету імені Тараса Шевченка. – Луганськ : Альма-матер,
2008. – №18(157). – 242 с.
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ,
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО
НАВЧАННЯ
К.О. Галацин
Національний технічний університет України «КПІ»
У наш час наука не дає однозначного тлумачення фізіологічних і
психологічних процесів, що відбуваються у студентів в процесі навчання. У
сучасній педагогічній і психологічній літературі відсутня достатньо чітка теорія
навчання, яка дозволила б систематизувати наявні факти, пояснювати їх для
побудови технологій навчання.
У
традиційній педагогічній літературі навчання розглядається як
специфічна соціальна діяльність, що спрямована на прискорену передачу
молодому поколінню накопиченого соціального досвіду шляхом організованої
пізнавальної і практичної діяльності. Існують різні способи уявлення процесу
навчання. Одним із таких способів є уявлення цього процесу в формі умов, за
яких студент і його дії змінюються під впливом зовнішніх подразників як вид
зміни поведінки студентів під впливом зовнішніх факторів.
З точки зору даного підходу, навчання являє собою процес
цілеспрямованої передачі накопиченого досвіду, в результаті якого з‘являються
зміни в людських резервах, які зберігаються і не можуть бути пояснені
процесом їх природного розвитку.
Виходячи з цього, результат навчання – це зміна поведінки студента, яка
зберігається на протягом тривалого часу і відрізняється від змін, які
відбуваються в результаті природного фізичного «дозрівання» людини.
У реальному навчальному процесі повторення супроводжується
збільшенням загального обсягу інформації за рахунок з‘ясування деталей,
особливостей. Зрозуміло, що чим частіше звертатись до матеріалу, тим краще
він засвоїться.
Для кращого сприйняття інформації потрібно:
- використовувати переважно словесні та наочні методи формування
нового матеріалу. При цьому доцільно застосовувати різні прийоми, що
підсилюють подразники (емоційні, вольові, почуттєві).
- структурувати таким чином, щоб за невеликого обсягу вона мала
найбільший зміст.
- речення повинні бути чіткими, зрозумілими та короткими. Довжина
проголошення кожного речення не повинна перевищувати 10 секунд. Між ними
необхідно робити паузи.
- використовувати повторний виклад навчального матеріалу;
- використовувати варіювання навчального матеріалу в різних формах під
час повторення (матеріал має викладатися з різним акцентом, із різними
прикладами, за допомогою різних дидактичних і технічних засобів);
- проводити дискусії та ділових ігор, що збільшує час переробки
інформації;
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- ввести під час занять конспектування, що сповільнює процес
сприйняття інформації короткочасною пам'яттю і тим самим дозволяє
наблизитися до швидкості надходження інформації до довгострокової пам‘яті.
Для класифікації технологій навчання виділяють низку визначальних
характеристик.
1) залежить від дидактичної мети та функціональних елементів процесу
засвоєння. Вона є пріоритетною, оскільки відповідає одному з
основних етапів навчання.
2) залежить від характеру взаємодії або визначається формою організації
навчальної діяльності, а саме:
- індивідуальна взаємодія;
- групова або фронтальна (розсіяна) взаємодія;
- спрямовано-диференційована взаємодія.
3) визначається орієнтацією на рівні засвоєння та характер пізнавальної
самостійності учнів (за типом навчання) і має такі різновиди:
- репродуктивна;
- проблемно-розвивальна;
- творча;
- евристична.
4) визначається ставленням до суб'єкта навчального процесу:
- особистісно-орієнтоване;
- критеріально-орієнтоване.
5) визначається призначенням або компонентами змісту освіти. До неї
належать такі категорії:
- технологія теоретичного навчання;
- технологія практичного навчання;
- технологія навчального проектування;
- технологія самостійної роботи.
Сучасне трактування поняття «Педагогічна технологія», наводить Н.Ф.
Тализіна, стверджуючи, що сутність сучасної технології навчання полягає у
визначенні найбільш раціональних способів досягнення поставлених цілей. При
цьому навчальний процес розглядається комплексно, як система, у її єдності та
взаємозв‘язку.
Узагальнюючи основні напрями розвитку технології навчання,
назвемо такі її ознаки:
- сучасність, що передбачає обов‘язкове впровадження в освітню
практику науково обґрунтованих і експериментально завершених нововведень,
що, у свою чергу, вимагає постійного пошуку нових знань, інформації та
шляхів підвищення
- ефективності навчання;
- оптимізацію навчального процесу за допомогою досягнення мети з
мінімальними витратами сил учнів і викладача з одночасним урахуванням
таких показників, як висока якість навчання, мінімальні витрати часу;
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- синтез результатів, отриманих у суміжних науках, насамперед при
вирішенні завдань практичного характеру;
- науковість і відтворюваність процесу навчання та його результатів.
Педагогічна технологія - це сукупність науково обґрунтованих способів
організації і здійснення педагогічної діяльності, які спрямовані на оптимізацію
навчання.
Незалежно від різних уявлень про педагогічну технологію або технологію
навчання, можна чітко виділити основні ознаки технологічного підходу до
навчання.
Переваги технологічного підходу до навчання:
- цілеспрямованість усього процесу навчання і гарантованість одержання
необхідних результатів усіма студентами;
- цілеспрямованість усіх педагогічних дій, відсутність хибних кроків,
упорядкованість і технологічність процесу навчання;
- поліпшується якість навчального процесу, оскільки особиста участь студентів
у навчальному процесі сприяє їхньому розвитку та вихованню;
- постійна діагностика стану студентів шляхом його порівнянням з еталонами
діяльності на всіх етапах навчання, що дає можливість одержання
запланованого результату;
- оптимізація навчання: одержання найкращого результату з мінімальними
витратами часу і засобів;
- полегшення роботи викладача під час підготовки до занять, можливість
використання наявних розробок.
Основні ознаки технологічного підходу до навчання:
- підпорядковування усіх елементів навчального процесу єдиній меті;
- перетворення навчального процесу на єдиний механізм із заздалегідь
запрограмованим результатом;
- наявність чіткого послідовного технологічного ланцюжка дій викладача і
студента, спрямованих на вирішення цільових завдань;
- постійна орієнтація на студентів, забезпечення успіху засвоєння шляхом
безпосередньої діяльності студентів, єдність діяльності викладача і студента;
- наявність обов‘язкових діагностичних процедур, які містять критерії,
показники й інструменти вимірювання результатів діяльності;
- орієнтація всього процесу навчання на одержання оптимальних результатів;
- можливість відтворення елементів педагогічних технологій будь-яким
викладачем.
Термін «технології навчання» донині відкидається деякими практичними
працівниками сфери освіти. Для характеристики процесу навчання вони
застосовують інші номінації, такі як методи і засоби навчання, методика
навчання та ін.
Методи навчання тлумачаться як способи взаємопов‘язаної діяльності
викладача й студента, спрямовані на вирішення комплексних завдань
навчального процесу. Сучасна система професійної освіти має певні
особливості, які слід враховувати в процесі розроблення технологій навчання.
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Вони пов‘язані з тенденціями до впровадження платної освіти, а також із
психологією людини, що вирішила одержати певну професію. Особливістю
технологічного підходу до навчання є опис технології процесу навчання не
через окремі педагогічні категорії (метод, форма, засіб), а через діяльність
викладача й студента в навчальному процесі, яка спрямована на досягнення
запланованого результату.
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DEVELOPING STUDENTS’ LANGUAGE AWARENESS AT HOMEREADING LESSONS
Ludmila Golovina
National Technical University of Ukraine “KPI”
Using literary texts at home-reading lessons provides several benefits for
students. It demonstrates the importance of the writer‘s choice of the form (both
vocabulary and grammar). It is one of the resources for integrating the four language
skills. Besides, it raises the students‘ cross-cultural awareness.
In order to promote effective home-reading activities it is necessary to begin
with motivating students to read and enjoy literary texts. It will happen only if the
texts are accessible to them. While selecting literary texts it is important to be sure
that the theme of the text is interesting for the students and is not too difficult from
the point of view of the language used.
To encourage reading the teacher is to generate a discussion of the literary text
where students can share what they liked or disliked about the text, what it means to
them, how it relates to their personal experience, et cetera. Furthermore, students
should be encouraged to give their personal interpretation or treatment of characters
or events and compare it to how it was done by the author.
As a rule, readers access characters in a literary text based on what they say
and do, how the writer describes them and what other characters in the text say or
think about them. The teacher should encourage students‘ own responses to the
literary text.
The first part of the literary task may start with asking students to describe the
setting (where/when the action takes place) and the main characters. This can involve
listing the adjectives that, in their opinion, best depict each character, describing
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every person in a short paragraph and possibly even comparing each character with
someone they know.
The next part of the literary task should encourage students to justify and
explain their interpretation on the basis of the literary source. Students can be asked
to complete the so-called character web for each character in the literary text. It may
include: description of the character by the writer, the character‘s own words and
actions, other characters‘ opinion about him/her and the reader‘s (student‘s) opinion
about the character. The characters‘ web should give specific details from the literary
text.
After the students have completed character webs, the teacher should
encourage them to analyse the language of the literary source. What tasks are given
depends on the peculiarities of the literary source and what elements of the text are
relevant to students‘ interpretation of them. For example, if the literary text is written
from the first person‘s point of view, the students‘ interpretation of the characters will
be influenced by what they learn about the characters from their thoughts and
feelings.
A set of questions or tasks can be used to highlight the manner in which the
writer depicts his/her characters. The main aim of such activities is asking students to
return to the text and analyse how the text is written and in what ways it has affected
their opinion of the characters.
Taking into consideration the temporal point of view in the literary text is of
great importance. For example, the use of the present tense forms in storytelling
suggests the immediacy of events, making the reader witness them. The temporal
point of view involves the order in which the events in the text are narrated.
Sometimes the time in the literary text and real time are identical, whereas in others
the writer uses flashback narration so that the text time and real time differ. In this
case the teacher can ask students to complete a chart in which they use information
from the text to guess the time of the event. It is particularly useful in the texts where
the story line is rather complicated from the temporal point of view.
One more important aspect is critical reading. Some linguists maintain that
readers/students should approach a text with three questions in mind: why this theme
is written about, how it is a written about and what other ways it could have been
written about. Students should be encouraged to think of and discuss the moral issues
and values that underlie a literary text.
According to some linguists (Fowler, for example) the narrator or characters in
the literary text frequently rely on modal structures to convey their attitudes. They
include modal verbs and adverbs, evaluation adjectives and adverbs, verbs of
knowledge, prediction and evaluation.
One of the ways to encourage students to define an ideological point of view in
the literary text is asking them why they think the text was entitled like this. Other
questions can be formulated regarding the message of the text. The aim of such tasks
is to help students understand that writers often have their own set of values that
define the manner in which the literary text is written.
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It is important to emphasize several points concerning the use of literary texts
to develop students‘ language awareness. First, in order to promote students‘
enjoyment of reading literary texts classroom activities should start with small group
work which involves sharing their personal attitudes to the literary text. Second,
home-reading tasks should encourage students to analyse the text to support their
interpretations. It will help to develop their awareness of how their interpretation of
the text has been influenced by the author‘s manner of writing. And third, the type of
classroom activities and tasks depends on what features of the literary text are most
important, for example: characterization, temporal description, point of view and so
on. or a combination of some of them.
It should be emphasized that using literary texts at home reading lessons also
provides an efficient way of integrating and developing language skills. Students are
encouraged to do close reading, to examine the text carefully and, in general, it
increases their interest in reading in English.
When reading aloud or listening to some literary passage students develop their
listening skills. Story-telling or summarizing belong to one more type of listening
tasks. Pieces of poetry available on audiotapes and recorded by native speakers give
excellent practice in listening.
One more important benefit of using literary texts at home-reading lessons is
developing students‘ speaking skills. For example, dialogues from literary sources
differ from traditional texts in the manuals. As a rule, they provide information about
the characters‘ background and relations and, consequently, serve as a basis for
developing pragmatic competence.
One of the final outcomes of using literary texts is writing essays, book
reviews, et cetera where students give their personal interpretation of the literary text
trying to support and justify their opinion. In such a way they improve and develop
their writing skills.
To conclude, literary texts can serve as a basis for different classroom
activities, the choice of which depends on the language learning goals, students‘ level
of knowledge and interests.
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ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ В ЧИТАННІ ФАХОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ В МАЙБУТНІХ
ІНЖЕНЕРІВ
О.А. Гришина
Національний технічний університет України «КПІ»
Загальновідомо, що контроль є важливою складовою частиною навчальновиховного процесу та виступає
ефективним інструментом
управління
навчальним процесом з іноземної мови. Успішність керування навчальним
процесом можливо забезпечити завдяки чіткій організації системи контролю.
Реалізація такого контролю вимагає передусім розуміння його функцій,
об‘єктів, прийомів, форм та засобів його організації, вимог до нього.
Оскільки провідною метою в навчанні іноземної мови в немовних вищих
навчальних закладах виступає формування
іншомовної комунікативної
компетенції в майбутніх інженерів, зокрема компетенції в читанні фахової
літератури, відповідно метою
контролю виступає перевірка, аналіз та
констатація результатів функціонування процесу навчання на кожному етапі зі
спрямованістю на досягнення кінцевих цілей навчання.
При цьому перевага віддається тестовому контролю, який розглядається як
об‘єктивний інструмент перевірки рівня сформованості іншомовної
комунікативної компетенції в читанні. Ми можемо відмітити переваги
тестового контролю, а саме об‘єктивність, економічність, валідність, надійність,
диференційна здатність, можливість формалізації відповідей.
У сучасній методиці тестовий контроль розглядається як підсистема
загальної системи навчання іноземної мови у конкретному навчальному закладі.
Як невід‘ємний компонент, тестування співвідноситься з системою контролю як
окреме до загального. У такому розумінні система тестового контролю, як
окрема система, складається з сукупності взаємодіючих елементів,
функціонування яких забезпечує виключно тестовий контроль.
Урахування особливостей загальної системи тестового контролю дозволяє
конкретизувати елементи системи тестового контролю. Так, провідною функцією
тестового контролю є управління процесом навчання завдяки отримання
своєчасних і систематичних показників реального рівня навчальних досягнень
студентів в оволодінні іноземної мови згідно програмних вимог за певний період
навчання.
Етапність процесу навчання зумовлює використання різних видів тестового
контролю. В методичній літературі виділяють поточний, тематичний, рубіжний,
підсумковий та модульний види контролю.
В навчанні іноземної мови в немовних вищих навчальних закладах
застосовуються відповідно такі види тестового контролю іншомовної
комунікативної компетенції в читанні: вхідний, поточний, підсумковий,
модульний.
50

Вхідний тестовий контроль відбувається на початку кожного семестру.
Метою тестового вхідного контролю на першому році навчання першого
семестру є визначення рівня володіння іншомовною комунікативною
компетенцією в читанні в майбутніх інженерів. Для студентів старших курсів
головною метою вхідного тестового контролю виступає виявлення залишкових
знань із іноземної мови.
Вхідний тестовий контроль здійснюється за допомогою локально
стандартизованих тестів. Поточний тестовий контроль відбувається в межах
вивчених тем з метою отримання викладачем інформації про успішність
навчальної діяльності та про доцільність застосування тих чи інших методів та
прийомів навчання. Провідним функціями поточного тестового контролю
виступають функція зворотного зв‘язку, коригуюча та прогнозуюча функції.
Поточний тестовий контроль здійснюється за допомогою локально
стандартизованих викладацьких тестів, спрямованих на перевірку володіння
окремими навичками та вміннями в межах вивченої тематики. Підсумковий
тестовий контроль здійснюється в кінці семестру/ навчального року. Провідними
функціями підсумкового тестового контролю виступають оціночна та
констатуюча. Отже підсумкове тестування спрямоване на визначення рівня
іншомовної комунікативної компетенції в читанні в майбутніх інженерів
відповідно Загальноєвропейських Рекомендацій. Відповідно модульний контроль
відбувається в кінці вивчення окремого модулю.
Засобом організації будь-якого тестового контролю виступає тест, який ми,
услід за В.Коккотою, розуміємо як підготовлений відповідно до певних вимог
комплекс завдань, який пройшов попереднє випробування з метою визначення
його показників якості і який дозволяє виявити в тестованих ступінь їхньої
мовної і мовленнєвої компетенції, результати якого піддаються певній оцінці за
заздалегідь установленими критеріями.
Визначимо основні ознаки тесту: ретельність підготовки, попереднє
випробування, формалізація відповіді тестованого. Ретельність підготовки та
формалізація відповіді виступають також ознаками так званого вчительського
тесту. Така ознака як формалізація відповіді є ознакою, що суттєво відрізняє тест
від звичайного контрольного завдання. Зазначимо поняття тестового завдання та
уточнимо його структуру. Тестове завдання – це мінімальна одиниця тесту, яка
передбачає певну вербальну чи невербальну реакцію тестованого , що
складається з певної кількості яких складається тест: інструкція, зразок
виконання, матеріал, який подається тестованому (тестова ситуація) та очікувана
відповідь, що планується розробником тесту як еталон/ключ. Для успішної
розробки таких тестових завдань необхідно дотримуватись вищезазначених
вимог та слідувати основним етапам розробки тесту/тестових завдань, таких як:
планування, розробка, пілотування, покращення, стандартизація.
Щодо реалізації функцій тестового контролю в навчальному процесі, серед
яких провідні методисти зазначають коригуючу функцію та функцію зворотного
зв‘язку, навчальну, контролюючу, прогнозуючу та констатуючу функції, слід
зазначити, що використання тестів/тестових завдань в якості індивідуальних
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завдань протягом навчального процесу реалізує одну із провідних функцій
тестового контролю - навчальну функцію.
Отже, тестування створює багато можливостей для ефективної організації
навчання студентів-майбутніх інженерів професійно орієнтованого читання та
успішного досягнення головної мети - формування іншомовної комунікативної
компетенції в читанні. Проте, для успішного здійснення тестування необхідно
дотримуватися певних вимог щодо розробки тесту/тестових завдань.
У процесі розробки тесту, головною метою якого виступає контроль рівня
сформованості іншомовної комунікативної компетенції в майбутніх інженерів,
передусім необхідно дотримуватись таких вимог: комунікативність, професійна
спрямованість тестових завдань, взаємоузгодженість об‘єктів контролю та
об‘єктів навчання з типами тестових завдань згідно визначених цілей навчання,
відповідність рекомендованому рівню володіння іноземною мовою.
COMPUTER-MEDIATED COMMUNICATION TECHNOLOGIES FOR
TEACHING FOREIGN LANGUAGES
V.V. Gubkina
National Mining University, Dnipropetrovsk
Most educational visions for the next decades recognize the need for carrying
out the changes in education due to the driving force of information technology
which have generated a great transformation of economic, political and social life in
recent years. Language teaching education is obviously entering a new and largely
uncharted phase and we seem to be at the crossroads. This situation could be
identified as a sociocognitive phase where in contrast to previous phases students
interact with each other and the world via a computer. Consequently, students have to
develop new skills to use advanced technologies effectively in the information-based
society.
Foreign language teachers have always been ahead in integrating information
technologies in foreign language instruction and learning, observing the advantages
of these technologies even without research databases to confirm their ideas.
Computer-mediated communication (CMC) plays an increasingly significant role in
teaching foreign languages. It is probably the only computer application having made
the greatest impact on language teaching. For the first time language learners can
communicate directly, inexpensively and conveniently with other learners or speakers
of the target language from any place. Computer-mediated communication allows
users to share not only brief messages, but also lengthy (formatted or unformatted)
documents – thus facilitating collaborative writing – and also graphics, sounds and
video.
For foreign language environments, in particular, the introduction of networkbased computer-mediated communication seems a significant addition to the longestablished practices of using pens and watching news clips and films. Moreover, the
opportunity for interpersonal interaction afforded by CMC can take place between
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people for whom the language serves as their first foreign language as well as
between learners and those for whom it is language an additional language they
study.
Its use is supported by a number of studies which stress out the importance of
providing negotiations of meaning and computer-based interaction in the course of
second language acquisition. Task-based activities and situated cognition allow
students to obtain knowledge in meaningful contexts for specific purposes.
It is known that task-based instruction grew out of communicative language
teaching that makes use of real-life situations and promotes communication. This
type of teaching emerged in the 1970s as a reaction to grammar-translation and
audio-lingual approaches. The main principle of communicative language teaching is
based on the idea that language learning should be driven by communicative ends and
by exposure to authentic and purposeful uses of language led to content-based
instruction, an approach to language teaching that utilizes foreign language texts (oral
and written) to illustrate the purposeful use of the target language and teach the
content of another discipline.
Task-based instruction focuses on the purposeful language use through the
utilization of content-driven tasks within a communicative context. Students apply
whatever target language resources they have in order to solve a problem, play a
game or share and compare experience. A task-based approach sees the learning
process as one of learning through doing and by primarily engaging in meaning that
the learner‘s system is encouraged to develop.
Task-based instruction interfaces well with the implementation of national
standards for foreign language teaching. The use of Internet and other wireless
technologies facilitates the integration of the five C‘s (Communication
[interpretative, presentational and interpersonal modes], Culture [perspectives,
practices and products], Comparisons, Connections and Communities) in various
tasks. Matching the task to the particular educational situation is probably the most
challenging barrier for implementation.
The teacher must apply his or her understanding of individual students, the
curricular goal of the task and the technology available to accomplish the task to
tailor the activity to the academic setting but university students could be probably
granted the
freedom
but within clearly
defined guidelines. If creative
communicative interactions in educational environment can be made more realistic
and meaningful through the use of information gap and jigsaw activities, students will
become more fully engaged in the process of learning.
It is not sufficient to equip the learners with creative and democratic
representational resources and expect that as a result students‘ control over the
learning process will increase. Rather than continuing with the more instructive
approach used in many educational institutions we have to promote the kind of
literacy required to use the new democratic learning spaces to their best effect,
empowering the learners to choose an appropriate language for what they need to
create or express, to enable students to communicate in the language of the twenty53

first century. Only then learners will be able to build up their knowledge, become
authors and share their work with the world.
Computer mediated communication can help students in this resourcing
process allowing them to act as and transformers of the representational resources
available to them. This has significant implications for the way we teach and affects
such areas as task design, assessment and tutor training.
As we are witnessing the third wave of computing, mobile, wearable and
pervasive technologies offer communication environments including audio, video and
3D graphics allowing users and thus also language students to integrate CMC into the
flow of their everyday activities. It therefore becomes increasingly important to use
virtual learning spaces in a way that gives students control of meaning-making and
enables them to cope successfully with the challenge of their communication and
interaction being doubly mediated both by the foreign language and the learning
context.
COMPÉTENCE DE COMPRÉHENSION ORALE
Є.О. Дегтярьова
Національний технічний університет України «КПІ»
Les apprenants nʹaiment pas et les enseignants ne savent pas toujours comment
lintroduire la compréhension orale dans leur cours. Cette compétence est pourtant
primordiale dans la formation du locuteur.
Comprendre n'est pas une simple activité de réception: la compréhension de
l'oral suppose la connaissance du système phonologique, la valeur fonctionnelle et
sémantique des structures linguistiques véhiculées, mais aussi la connaissance des
règles socioculturelles de la communauté dans laquelle s'effectue la communication
sans oublier les facteurs extra-linguistiques comme les gestes ou les mimiques. La
compétence de la compréhension de l'oral est donc, et de loin, la plus difficile à
acquérir, mais la plus indispensable. Introduire une pédagogie de l'écoute pour
apprivoiser l'oreille et favoriser le temps d'exposition à la langue étrangère et aux
différents types de discours sont nécessaires dès les débuts de l'apprentissage même si
l'accès au sens n'est que partiel.
La compréhension orale est l‘un des maillons de l‘apprentissage d‘une langue.
Elle constitue une étape au sein d‘un ensemble d‘activités d‘écoute, de reproduction,
d‘entraînement et de production. L‘apprentissage de la langue étrangère dans le cadre
de la classe pourrait être schématisé de la manière suivante :
- interactions orales en début de cours pour amener les étudiants vers les
thèmes de la séquence ;
- introduction de nouveaux actes de langage via le document sonore ;
- reformulation de ces expressions pour familiariser les apprenants avec ces
nouveautés ;
- étude du texte, qui sert de support pour la réflexion sur la langue et le travail
à la maison ;
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- réemploi des actes de langage pour que les apprenants les retiennent ;
- interrogation orale au cours suivant sur les éléments étudiés.
La phase de compréhension orale se situe donc au début du processus
d‘apprentissage des nouveaux actes de langage. Cette démarche correspond à
l‘approche communicative, qui a pour objectifs d‘apprendre aux apprenants à
communiquer (entraînement à la compréhension et à la production orales) tout en
enseignant la langue du point de vue "linguistique" (grammaire, phonologie et
lexique). Dans cette perspective, les étudiants apprennent donc la langue en la
pratiquant.
Les locuteurs natifs d‘une langue sélectionnent et emploient automatiquement
les actes de langage appropriés à la situation. Pour amener les étudiants aux mêmes
automatismes, il est nécessaire de leur faire acquérir tournures et termes nouveaux en
contexte, c'est-à-dire intégrés à une situation communicative calquée sur la réalité.
Ainsi, les actes de langage ne sont plus étudiés pour eux-mêmes mais en tant
que moyens mis au service des apprenants pour qu‘ils puissent communiquer de
manière adéquate. Lors de la phase de compréhension orale, ces apports doivent donc
être perçus par les étudiants comme des outils plutôt que comme des éléments
linguistiques.
Le travail de compréhension orale se situe donc au cœur de l‘apprentissage de
la langue.
En effet, la compréhension orale précède l‘expression orale. Cela correspond à
l‘ordre dans lequel les enfants acquièrent leur langue maternelle. Quelques méthodes
s‘appuient sur ce principe pour préconiser le silence de la part des apprenants lors des
premiers temps de l‘apprentissage.
La compréhension orale n‘est pas une faculté mais une véritable compétence, à
laquelle l‘étudiant doit se former. Il lui faut d‘une part s‘entraîner à entendre, et
notamment à s‘habituer à la diversité des voix, des accents, des débits, des tons ou
encore des niveaux d‘élocution. D‘autre part, l‘apprenant doit apprendre à écouter, à
diriger son oreille et sa perception, à développer des stratégies d‘écoute: repérer,
sélectionner, organiser, connecter les indices livrés par le discours.
Il est possible d‘appréhender le sens d‘un texte sans tout en saisir. La démarche
communicative introduit en effet dans les classes des documents quasi authentiques,
dont la richesse lexicale peut faire peur aux étudiants. Il est nécessaire de les mettre
en confiance en leur montrant que l‘inconnu se gère, et que quelques mots et
tournures permettent bien souvent d‘entrer dans un texte qui semblait pourtant
d‘abord touffu.
Comme dans la langue maternelle, le sens est aussi porté par des éléments non
linguistiques auxquels il faut prêter attention. Au-delà des mots, les gestes et la
physionomie soutiennent voire dévoilent les intentions communicatives. Si on fait
observer un film étranger aux étudiants, ils verront très vite qu‘ils peuvent assez bien
suivre l‘histoire sans comprendre les dialogues.
Déroulement d‘une séance de compréhension orale:
1. Activités de préécoute.
2. Écoute > compréhension globale.
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3. Écoute > compréhension fine / détaillée.
4. Activités d‘entraînement (lexique / grammaire).
5. Exploitation en production écrite / orale.
6. Élargissement culturel / lexical.
Література:
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ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
М.В. Денисенко
доцент, кандидат педагогічних наук
Киівський національний університет ім. Тараса Шевченка
Дискурсивна компетенція вторинної мовної особистості є однією з
найважливіших складових комунікативної компетенції, під якою розуміється
здатність використовувати мовленнєві та мовні норми, а також норми
поведінки для побудови логічного за формою та змістом власного усного або
письмового висловлювання і тлумачення смислу висловлювання інших людей.
Так, студент з високим рівнем сформованості дискурсивної компетенції та
високим рівнем лінгвістичної культури повинен уміти обирати мовленнєві
засоби та форми мовленнєвої поведінки, типові для тієї чи ншої ситуації, які
допоможуть йому у досягненні накресленої комунікативної мети. А в акті
спілкування, як відомо, основною метою є досягнення комунікативних намірів
партнерів, тоді як вибір мовної форми тексту та наповнення його змістом
вважається другорядною метою [1]. Отже, під час комунікації студент має
продемонструвати здатність сприйняти та оцінити інформацію, створити й
передати власну інформацію з урахуванням екстралінгвістичних факторів,
контекста комунікації, умов та цілей спілкування. Разом з тим це не означає, що
комунікативна поведінка студента, зміст та лінгвістичне оформлення його
висловлювання може залишитися поза увагою.
Зважаючи на той факт, що студенти немовних спеціальностей не мають
лінгвістичного досвіду, тобто не володіють організаторами англомовного
дискурсу, завдання викладача іноземної мови полягає в тому, щоб показати їм,
як правильно будувати дискурс за формою та за змістом.
Дискурс може вважатися правильним за формою, якщо студенти
володіють такими уміннями:
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– адекватно сприймати репліку співрозмовника з використанням
лінгвістичих та екстралінгвістичних засобів комунікації;
– реагувати на репліку співрозмовника шляхом оцінки отриманої
інформації (перепитати – Pardon? Excuse me? Could you repeat that again,
please? тощо; погодитися – I share your opinion, I go along with you, I‟m behind
you тощо; непогодитися – I can‟t agree with you, I disagree with you, I can‟t back
you up тощо; висловити власну точку зору – If you ask me…, I‟d rather call that
…, In my opinion… тощо; і т.ін.);
– формулювати запитання повної і скороченої форми з урахуванням
прагматичної спрямованості – Don‟t you think it‟s time we started thinking of …?
Why do you believe ….? Why not? What for? тощо;
– заповнювати хезитаційні паузи відповідними вигуками та вставними
словами – Awww…, Oh!... Errr… Well,… …, you know. I mean, … тощо;
– широко використовувати організатори дискурсу для оформлення
власної думки (інтродуктивні коннектори: There is (are, can тощо)… Firstly…
To begin with… тощо; логічні та хронологічні коннектори: аддитивні – In
addition,… Besides, … …also… тощо; емфатичні – Actually, … Furthermore, …
In fact, … Indeed, … тощо; для вираження контрасту – On the one hand, … On
the other hand, … However,… …in contrast,… тощо; поступки – In spite of …, …
Despite the …, … Even so, … Nevertheless, … тощо; причини – With this in mind,
… Because … Since… Due to … тощо; наслідку – As a result, … Accordingly, …
…therefore… …consequently… тощо; умови – Under such circumstances, … Then
… …providing… тощо; послідовності – First, … Then … Eventually… Soon…
тощо; підсумку розмови: To sum up … To cut the long story short… In conclusion
… тощо).
Щодо змісту дискурсу, тут потрібно зазначити, що його умовна
правильність залежить від специфіки інформації, яку студенти мають
продукувати або інтерпретувати, а також власне ситуації спілкування. Відомо,
що з розвитком електронної комунікації, при якій вважається нормою вживання
так званого жаргонізуючого типу мовленнєвої культури, якому притаманне
навмисне припущення різного типу помилок, ставлення комунікантів до
інформації визначається контекстом ситуації. Так, у віртуальному середовищі
часто можна знайти зразки безграмотного, неохайного, логічно суперечливого
мовлення з численною кількістю пунктуаційних, орфографічних та
граматичних помилок. Здається, що для деяких користувачів комп‘ютерних
мереж не існує інших знаків пунктуації, які мають вживатися у реченні, окрім
крапки, знаку оклику і знаку запитання у кінці речення. Про значення деяких
слів, які можна зустріти на форумах і у блогах, також доводиться
здогадуватися, адже «електронні комуніканти» активно використовують,
наприклад, слова-портманто – imagineer (поганий інженер, від слова „engineer‟)
netizen (мешканець мережі Інтернет, від слова „citizen‟) blamestorming
(ситуація, у якій потрібно визначити, хто винний, від слова „brainstorming‟)
тощо; акроніми – lol (lots of laugh), imho (in my humble opinion), imao (in my
arrogant opinion), lmao (laughing my ass off) тощо; абревіатуру – OMG! (Oh my
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god!), brb (be right back), WTF! (What the fuck!) AMF! (adios, mother fucker!)
тощо. Написання слів з орфографічними і граматичними помилками також
вважається нормою, наприклад: dat замість that, lil замість little, cyoot замість
cute, capshun замість caption, Can I has a hamburger? замість Can I have a
hamburger?, Whadga do…? замість What did you do…?, Wassup? замість What‟s
up тощо [3].
Такий тип мовленнєвої культури може стати еталонним серед
користувачів комп‘ютерних мереж, кількість яких постійно зростає, що у свою
чергу, може привести до зміни напрямку розвитку літературної мови. Під
впливом мовленнєвої культури «електронних комунікантів» вона, на жаль,
може піти шляхом збіднення своїх комунікативних можливостей. А це може
стати серйозною перепоною для досягнення комунікативних цілей, джерелом
непорозумінь і конфліктів. З огляду на це, завдання викладача англійської мови
полягає не в тому, щоб заборонити студентам використовувати так званий
електронний стиль мовлення, а навчити їх обирати відповідні – неконфліктні –
мовленнєві засоби і способи мовленнєвої поведінки залежно від ситуації
спілкування. У зв‘язку з цим, на заняттях з англійської мови студенти мають
знайомитися зі зразками конфліктної і етикетної реакції комунікантів на
інформацію, аналізувати їхню мовленнєву поведінку і пропонувати власний
варіант поведінки у схожій ситуації.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В
ПРЕПОДАВАНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Г.В. Джевага
Национальный технический университет Украины «КПИ»
В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых
информационных технологий . Это не только новые технические средства, но
и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения.
Основной целью обучения иностранным языкам является формирование и
развитие коммуникативной культуры, обучение практическому овладению
иностранным языком.
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Использование новых информационных технологий, Интернет-ресурсов
помогают реализовать личностно-ориентированный подход в обучении,
обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения.
Возможности использования Интернет-ресурсов огромны. Глобальная
сеть Интернет создаѐт условия для получения любой необходимой студентам и
преподавателям информации, находящейся в любой точке земного шара.
С помощью Интернета можно решать целый ряд дидактических задач:
формировать навыки и умения чтения, совершенствовать умения письменной
речи; пополнять словарный запас. Кроме того, работа направлена на изучение
возможностей Интернет-технологий.
Основная цель изучения иностранного языка - формирование
коммуникативной компетенции. В настоящее время приоритет отдается
коммуникативности, интерактивности, аутентичности общения, изучению
языка в культурном контексте, автономности и гуманизации обучения.
Конечной целью обучения иностранным языкам является научение свободному
ориентированию в иноязычной среде и умению адекватно реагировать в
различных ситуациях, т.е. общению.
Интерактивность - это "объединение, координация и взаимодополнение
усилий коммуникативной цели и результата речевыми средствами".
Одной из технологий, обеспечивающей личностно-ориентированное
обучение, является метод проектов, как способ развития творчества,
познавательной деятельности и самостоятельности. В реальной практике,
зачастую,
приходится
иметь
дело
со
смешанными
проектами:
исследовательскими,
творческими,
практико-ориентированными
и
информационными. Работа над проектом - это многоуровневый подход к
изучению языка, охватывающий чтение, аудирование, говорение и грамматику.
Внедрение информационных технологий в обучение значительно разнообразит
процесс восприятия и отработки информации. Благодаря компьютеру,
Интернету и мультимедийным средствам предоставляется уникальная
возможность овладения большим объемом информации с ее последующим
анализом и сортировкой. Значительно расширяется и мотивационная основа
учебной деятельности.
Что касается языкового портфеля, то в его основу заложено соотнесение
требований к уровню овладения иностранным языком с общеевропейскими
системами, что, в свою очередь, является отправной точкой для создания
единого образовательного пространства. Основным критерием оценки уровня
владения иностранным языком в технологии языкового портфеля является
тестирование. Приоритетом данной технологии становится переориентация
учебного процесса с преподавателя на обучаемого.
Языковой портфель в современных условиях определяется как пакет
рабочих материалов, которые представляют тот или иной опыт (результат
учебной деятельности по овладению иностранным языком). Цели и формы
работы с языковым портфелем могут быть различными.
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По своей концептуальной сути языковой портфель является гибким
учебным средством, которое может быть адаптировано практически к любой
учебной ситуации.
И, наконец, модульное обучение получило свое название от термина
―модуль‖, означающего ―функциональный узел‖. Сущность модульного
обучения сводится к самостоятельному овладению определенными умениями и
навыками в учебно-познавательной деятельности. Модульное обучение
предполагает четкую структуризацию содержания обучения. Основными
средствами модульного обучения служат учебные модули.
Задача развития, совершенствования, оптимизации методов обучения
иностранным языком всегда была одной из актуальных проблем образования.
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МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВЕДЕННЯ ДІЛОВОГО ЛИСТУВАННЯ
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ
Г. М. Дзіман, Д. В. Камуз
Національний технічний університет України «КПІ»
Постійно зростаючі обсяги обміну інформації та розвиток зовнішніх
зв‘язків вітчизняних підприємств висунули на перший план питання методики
навчання студентів немовних спеціальностей ведення ділового листування
англійською мовою. З огляду на це, навчання ведення ділового листування як
різновиду писемної комунікації, що посідає одне з чинних місць у професійній
діяльності фахівців, набуває особливої актуальності. Тому метою цієї праці є
визначення основних методів навчання студентів немовних спеціальностей
ведення ділового листування., шляхом розгляду та систематизації новітніх
підходів до навчання.
В останні роки усе більше уваги приділяється формуванню у студентів
уміння ведення ділового листування англійської мовою, що зумовлено
необхідністю правильного і грамотного спілкування, а також вмінню
встановлювати та підтримувати ділові контакти [8, c. 127]. Зрозуміло, що при
цьому для навчання студентів немовних спеціальностей ведення успішного
ділового листування виникає потреба у відборі і систематизації навчального
матеріалу для здобуття практичних знань у сфері написання ділових листів,
факсів, телеграм тощо.
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Згідно з Башкирцевою Е.Н., основним критерієм для відбору матеріалів є
його професійна спрямованість і термінологічне наповнення. Це передбачає
оволодіння студентами професійно орієнтованою лексикою, що у свою чергу,
формує їхній активний і пасивний словник. Як зазначає автор, під час відбору
навчального матеріалу необхідно також враховувати практичні цілі даного
курсу і комунікативні потреби студентів, ситуативну спрямованість лексики,
поширеність теми тексту і частотність функціонування ділових документів [1,
c. 16-19].
При цьому слід ураховувати, що ділове листування характеризується
широким використанням клішованих фраз, штампів, скорочень, термінів та
інше. Тому виникає необхідність в укладанні словникового мінімуму з
поясненнями фраз і наданням синонімів, адекватне вживання яких допоможе
досягти взаєморозуміння між сторонами і допоможе справити позитивне
враження, що є головної ціллю ведення ділового листування [3, c. 50-51].
Іншим важливим аспектом у навчанні студентів ведення ділового
листування є формування у них граматичного мінімуму. Для цього доцільним є
проведення аналізу частотності вживання граматичних конструкції в
англійських та українських документах. Результати аналізу допоможуть
скласти програму граматичного мінімуму для ефективного ведення студентами
ділового листування [4, c. 20].
Так, наприклад, встановлено, що для
англійських листів-запитів характерним є вживання пасивного стану. Отже, при
відборі граматичного матеріалу для навчання ведення ділового листування
необхідно враховувати доцільність граматичних конструкцій, що, у свою чергу,
сформує у студентів активний граматичний мінімум [7, c. 630-631].
Крім того, важливою умовою формування вмінь і навичок ведення
ділового листування є визначення характеру і змісту мотиваційного
компоненту навчання, що надасть можливість здійснити швидке залучення
студентів до навчально-пізнавальної діяльності. Такий мотиваційний
компонент може бути створений лише за умов використання в навчальному
процесі ділових ігор (мовленнєвих ігор).
Існує безліч підходів до класифікації методів ведення ділових ігор. Проте,
на наш погляд, найбільш точною є класифікація, розроблена Ю.К.Бабанским.
Згідно з цією класифікацією, у процесі становлення готовності майбутніх
фахівців немовних спеціальностей до ділового листування з партнерами
вважаємо за доцільне застосовувати такі методи навчання:
 методи організації діяльності і формування у студентів досвіду
громадської поведінки на підставі використання вправ, ілюстрацій, пояснень,
учбових бесід, репродуктивних і продуктивних методів;
 методи стимулювання і мотивації діяльності і поведінки, а саме бесіди
на конкретні теми чи дискусії, ділова і рольова гра, ділова гра з використанням
Internet створення ситуацій емоційного переживання;
 методи контролю, зокрема усне і письмове опитування, контрольна
робота, самоперевірка, тестування [6, c. 336-337].
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Крім окреслених вище, існують інтегрованість інформаційних технологій
та забезпечення цілісності навчання в аудиторний і позааудиторний час є
провідним принципом у процесі інтерактивного навчання письма, оскільки на
теперішній час письмо неможливе без комп‘ютера. Тому залучення
інформаційних технологій до навчання письма є визнаним і раціональним,
якщо ці технології гармонійно інтегруються у навчальний процес і
забезпечують його цілісність [5, c. 210-212]. Ділова гра може включати в себе
обмін листами між викладачем та студентами, що надасть можливість студенту
здобути досвід у написанні ділових листів, активізувати вивчений матеріал та
застосувати здобуті навички на практиці [2, c. 24-25].
Отже, навчання ведення ділового листування англійською мовою
студентів немовних спеціальностей передбачає укладання лексичного та
граматичного мінімумів, які є основним базисом при навчанні студентів. Окрім
цього, значну увагу слід також приділити ситуативній спрямованості обраного
матеріалу та діловим іграм, які надають можливість застосувати набуті знання
на практиці. Разом, ці методи дозволять студентам немовних спеціальностей
здобути належну практику для ведення ділого листування та підготують їх до
реальних умов ведення переговорів.
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8. Устименко О.М. Відбір позамовного матеріалу для навчання
створення фахової зовнішньоторговельної документації / О.М. Устименко //
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НАУКОВО–ТЕХНІЧНА СТАТТЯ ЯК ОБ'ЄКТ ДИСКУРСИВНОГО
АНАЛІЗУ
Н.Є. Доронкіна
Національний технічний університет України «КПІ»
У навчанні іноземної мови студентів вищих навчальних закладів велику
роль відіграє робота з науковими статтями. Необхідною умовою для читання і
написання статей є їх аналіз з лінгвістичної точки зору. Наукова стаття з точних
наук, частинний випадок наукової статті, має свої особливості.
Приступаючи до лінгвістичного дослідження таких статей перш за все
необхідно зробити їх класифікацію та схематично описати.
Як відомо з філософії можливі три основні моделі наукової діяльності :
- емпіризм – наукова діяльність починається з отримання емпіричних
даних про предмет дослідження , потім ці данні обробляються логічно і
математично і все це приводить до індуктивних узагальнень;
- теоретизм на відміну від емпіризму вважає початком наукової
діяльності ідею, яку підтверджують або не підтверджують емпіричні дані;
- проблематизм – висхідним пунктом є проблема, вирішення якої
потребує нової емпіричної або теоретичної інформації.
Так само наукові статті з точних наук можна розділити на три групи:
- розгляд результатів експериментальних досліджень, аналіз отриманої
інформації з висновками;
- теоретичний опис явища чи процесу і експериментальне підтвердження
чи спростування його правильності;
- розгляд проблеми, причин, що її породили і обговорення шляхів її
вирішення.
Інформативна схема англомовної наукової статті з лінгвістики [1,24]
базується на проблематизмі [4,139]. Інваріантна модель такої статті показана
схематично ― у вигляді зчеплення формальних композиційних фрагментів
Вступ – Методи та Результати – Дискусія‖
Моделі наукових статей базованих на емпіризмі і теоретизмі можна
схематично описати таким чином.
Емпіризм - Вступ ( опис предмету дослідження) – Опис експериментів –
дискусія (висновки у вигляді гіпотез), тобто перехід від конкретного до
загального.
Теоретизм - Вступ ( опис предмету дослідження) – Опис схеми чи
математичної моделі – Порівняння теоретичних і експериментальних даних,
тобто перехід від конкретного до загального.
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З позиції соціолінгвістики у наукових статтях ми розглядаємо науковий
дискурс, як різновид інституціонального дискурсу. Ціль наукового дискурсу –
це процес виводу нового знання про предмет, явище, їх якості і властивості,
представлений у вербальній формі і обумовлений комунікативними канонами
наукового спілкування – логічністю викладу, доказами істинності і хибності
тих чи інших висловлювань, максимальною абстракцією предмета розмови
[3,5-20].
Оскільки залежно від цілі дискурсу або спрямованості комунікативних
дій у розмові виділяються такі типи дискурсу як наративний, директивний,
пропагандистський, аргументативний, то у технічних наукових статтях ми
маємо справу з наративним і аргументативним дискурсом.
Якщо розглядати приклади традиційного розподілу англомовної
технічної статті на розділи і підрозділи: Abstract – Introduction - Experiment
Design / Methods- Results and Discussion – Aknowlegments, то принаймні
Introduction, Results and Discussion містять елементи аргументації. Крім того
наукові статті є аргументативними за природою і є елементами
комунікативного процесу, тому що автор здійснює комунікацію з читачем а
також з науковими опонентами, тобто іншими вченими які працюють з тим
самим матеріалом, але це спілкування розтягнуто в часі. Має місце
нерегламентований полілог, у якому реалізуються два типи комунікації:
інформативний та аргументативний. Головна ціль інформаційної комунікації –
це передача інформації. Що стосується аргументативної комунікації в наукових
статтях, то головною метою є переконання реципієнта у правильності думки
автора, зокрема у правильності отриманих результатів досліджень.
Аргументація у дискурсі реалізується шляхом мовних і немовних засобів.
Мовними засобами реалізації аргументації у дискурсі є: перфомативні дієслова,
модальні дієслова, модальні дієслова зі значенням припущення, модальні
дієслова зі значенням впевненості, модальні частки, дієслова з семантикою
дозволу, іменники з семантикою узагальнюючого характеру, структиви, що
позначають послідовність аргументації. [2,280].
Аргументативної комунікація характеризується спрямованістю на «дію і
контроль свідомості тих, хто сприймає мовлення з боку мовця з метою
внесення можливих змін в модель світу адресата або адресатів і встановлення
консенсусу між мовцем і слухачем шляхом переконуючого дискурсу.»[2,56]
Виділяють такі особливості аргументативної комунікації, як протиріччя і
протиставлення. Протиріччя виражається в когнітивному або аксіологічному
конфлікті. Протиставлення є когнітивним моделюванням повідомлення,
технікою переконання.
Подальший опис потребує конкретизації.
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E-LEARNING: ACADEMIC COMMUNITIES IN THE BOLOGNA
CONTEXT
Н.Ю. Дроздович
Національний технічний університет України «КПІ»
The understanding of the e-learning phenomenon varies from ―training via the
Internet‖ according to the Computer User High-Tech Dictionary to more extended
definition as ―an approach to facilitate and enhance learning by means of personal
computers, CDROMs and the Internet‖ given in self-published Free Encyclopedia
Wikipedia.
According to the authors‘ own experience enhancement of learning in any form
is the main challenge for e-learning in any form. Traditional learning demands
literacy. The prerequisites for e-learning make far stronger demands on all the actors
playing on the e-learning stage. These additional demands are for computer or digital
literacy at a rather high level. This is particularly so for teachers, who need to be able
to make use of all digital advantages, and understand all nascent possibilities, in order
to prepare creative study materials and manage processes of learning effectively.
E-learning has become a type of e-business in the last few years. This is
particularly so in the USA, where there are many commercial e-learning providers;
they promote the idea that e-learning suggests more powerful and less expensive
training tools, which in turn increases the range of educational opportunities available
to people without imposing any geographical constraints.
The serious challenge is how to organize proper cooperation between
universities themselves. Using e-learning access, students from one university may be
integrated into a study process at another university. If both universities use some elearning platforms, it would be essential that the platforms are interoperable.
Interoperability should provide the possibility of collaboration at different
levels. The lowest level would be the import/export of learning contents; the highest
should ensure the collaboration of learning agents registered on different e-learning
servers based on different platforms. As far as feedback is concerned there must be a
reasonable combination of student-teacher and student-student collaboration. This is
particularly relevant when a teacher‘s interaction is restricted or impossible. Students‘
forums, mailing lists, blackboard, chats, and FAQs are examples of students‘ selfcollaboration (the highest level of collaboration is video conferences, white boards
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which normally requires the participation of a teacher who delivers the lecture, or
who moderates the learning event, webinars, webinars via social nets). Assessment
and self-assessments tools should be used to provide (self-) evaluation criteria.
Another problem is the establishment and support of teachers‘ communities.
As noticed in [3] teachers must be supported by a network of content-area colleagues
who will challenge us to grow. These communities will control quality and volume of
learning objects. This will be most effective if the e-learning platforms contain
interoperable authoring and course management tools, including a broad spectrum of
plug-ins for multimedia components.
Altogether, student-student, student-teacher, and university – university
cooperation must move e-learning towards the Bologna process. Bologna implies that
students during their study spend a part of it (semester or semesters) at another
university abroad, and that credit points are transferable. E-learning makes this even
more important. Students are likely to obtain increasing amount of information on
content, and choice of institution to study at. Furthermore, they can study as remote
students using an e-learning platform. They will also be able to continue their
education virtually, after they return to their ―home‖ university.
E-learning in the Bologna context leads to widespread quality assessment and
the dissemination of best practice. The content of courses that can be accessed on the
Internet will become a subject of broad discussion at a national or even international
level. The best of these courses will be reviewed and accepted as de facto standards
by competent academic consortia. The best didactic solutions will also be quickly
recognized and widely adopted.
This whole movement will result in the development of a worldwide open bank
of learning content developed that can be accessed on the internet. This learning
content will have been developed to the highest world standards, and will come with
(self-) assessment tools and other course accessories. The first steps in this direction
may be the development of undergraduate courses, recognized under international
standards.
There are at least three crucial areas were Bologna objectives may be more
easily achieved with the assistance of e-learning. These three areas are the
introduction of joint degrees, the introducing of credit transfer systems, and student
mobility.
If a university offers a virtual course, then a student from another university
should be able to participate and obtain ―real‖ credits which will be recorded in the
students ―grade book‖. There certainly remain some issues surrounding examinations,
and these must be solved in a reasonable way (for example a virtual exam in a special
examination room at the student‘s ―home‖ university, with the ―home‖ university
responsible for student identification).
Students‘ mobility also gets a new impulse. It suggested that students will be
able to watch on video a lecture given by foreign professors, before making a course
offer choice as a consumer. The student can take part in a webinar, or connect to a
selected professor with any other possible communication tool. After that, a physical
visit to the host university may be arranged for a duration which might be reasonable
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shorter a semester but produces a comparable result. In this way, the student has a
cost efficient approach to mobility and the gaining international experience.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ: ЗА И ПРОТИВ
Е.С.Дубинина
Национальный технический университет Украины «КПИ»
Коммуникативная методика обучения чужеземным языкам на
существующий день самая прославленная в мире, и даже те, кто смутно
представляет себе, в чем эта методика заключается, твердо уверены, что она-то
и есть самый прогрессивный и самый эффективный.
Корни
Коммуникативный подход возник в Британии в 60-70х, когда
английский начал приобретать статус языка международного общения.
Выяснилось, что надежные в то время традиционные методики
(аудиолингвальная, грамматического перевода) перестали удовлетворять
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нужды большинства изучающих английский как иностранный, собственно,
причиной были не столько археологические методы, сколько новейший
контингент учащихся - "прагматики" с сугубо функциональным взглядом на
язык как на инструмент коммуникации, и требовалось им не глубинное,
системное овладение изучаемым языком, на которое были направлены
традиционные академические программы, а возможность немедленного
практического применения своих знаний.
Но выяснилось, что люди, учившие язык, чтобы на нем общаться, не
владеют теперешней разговорной речью (не говоря о сленге), не имеют понятия
о речевом этикете, - словом, чувствуют себя беспомощными в ситуации
реального общения, тогда и началось отбраковывание тех элементов учебного
процесса, которые (как казалось) не были направлены на развитие речи,
собственно, коммуникатив нельзя назвать целой, системной методикой: беглее,
это совокупность приемов, объединенных одной целью - научить учащихся
эффективно общаться в языковой среде, эти приемы не изобретали заново:
большинство из них использовалось на занятиях и в "докоммуникативную"
эпоху.
Чему они учат
Отличие коммуникатива в том, что вместо специально подгоняемых под
активную лексику и изучаемую грамматику учебных текстов и диалогов в нем в
качестве основного приема используется имитация ситуаций из признанной
жизни, которые обыгрываются в аудитории так, чтобы вызвать у студентов
максимальную мотивацию к говорению, так, вместо того чтобы бесконечно
пережевывать типовые фразы из учебника: My name is Ivan. I live in Moscow. I
am a student и т.п., студенты, изучающие тему "Знакомство", начинают на
самом деле активно знакомиться и обсуждать интересующие их вопросы.
Обсуждаются в первенствующом темы, с которыми студенты хорошо
знакомы на родном языке: это дает возможность сосредоточиться именно на
развитии коммуникативных способностей, то есть умения пользоваться
языком спонтанно, предпочтительно, чтобы темы были "животрепещущими" связанными либо с жизнью самих студентов, либо с интересующими всех
аспектами современности жизни (экология, политика, музыка, образование и
т.п.).
В отличие от аудиолингвальной и встречных методик, основанных на
повторении и запоминании, коммуникативный подход задает упражнения "с
гостеприимным финалом": студенты сами не знают, во что выльется их
деятельность в аудитории, все будет зависеть от реакций и ответов, ситуации
используются всякий день новейшие, так поддерживается интерес студентов к
занятиям: ведь каждому хочется осмысленно общаться на целесообразные
темы.
Большую часть времени на занятиях занимает устная речь (хотя чтению и
письму также уделяется внимание), при этом преподаватели меньше говорят и
больше слушают, лишь направляя деятельность студентов, преподаватель
задает упражнение, а потом, "разговорив" студентов, отходит на задний план и
68

выступает в роли наблюдателя и арбитра, предпочтительно, чтобы он
пользовался исключительно изучаемым языком.
Превратности методики
Как исправлять ошибки в речи студентов при коммуникативном подходе
и следует ли это делать вообще - вопрос, вызвавший немало споров среди
педагогов, одни считают, что обращать внимание надо только на очень
элементарные ошибки типа I is. Другие, самые радикальные предпочитают
вовсе не вмешиваться: высшее, чтобы студенты "самовыражались", то есть
говорили не мало и быстро, третьи - и их становится все больше - склоняются к
тому, что учить следует все-таки точной речи, а не "абы какой", по словам
известного методиста Пенни Эр (Penny Ur), студенты из различных стран в
сами требуют, чтобы преподаватель обращал внимание на их ошибки, еще бы,
ведь им сдавать международные экзамены, поступать на работу или на учебу, а
для этого быстрой болтовни не не мало, обучение грамматике тоже
"болезненной" вопрос, многие полагают, что при коммуникативном подходе
грамматику не преподают вообще - она выучивается сама собой, это не совсем
так: обучение грамматике, по идее, должно занимать в учебном процессе до
30% времени. Другой вопрос, что грамматические явления вводятся
бессистемно, нередко в виде краткого комментария, и студент в результате так
и не усваивает логику изучаемого языка. А, следовательно, может
пользоваться им очень ограниченно.
«Коммуникативный подход - славное изобретение, тем не менее дошло
до того, что большинство решили, будто грамматическая форма вообще не
важна», - говорит корифей преподавания английского как иностранного,
Майкл Суон (Michael Swan). «В результате выросло обильное поколение
учителей английского, получивших образование в Британии и не имеющих
понятия о грамматике.., язык как система перестал приниматься во внимание,
мы прошли одну крайность, занимаясь исключительно грамматикой как
системой, а теперь ударились во встречную: требуем, чтобы студенты
общались, ничего не узнав о языке, на котором они собираются общаться», по
мнению Пенни Эр, коммуникативный подход в дальнейшем останется на
ведущих позициях, тем не менее будет развиваться в сторону преодоления
вышеназванных "издержек", то есть обучение будет направлено не просто на
"выживание" в стране изучаемого языка, а на эффективное международное
общение. А для этого необходима "золотая середина" между коммуникативным
и традиционными методиками обучения, такими как грамматико-переводная,
аудиолингвальная, эмоционально-смысловая и другие.
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Я.М. Дяченко
Національний технічний університет України «КПІ»
Впровадження Інтернет-технологій у процес навчання почалося не так
давно. Проте темпи його поширення неймовірно стрімкі. Застосування
Інтернет-технологій на заняттях з іноземної мови є ефективним фактором для
розвитку мотивації учнів. Сучасність пред'являє все більш високі вимоги до
навчання і практичному володінню іноземною мовою в повсякденному
спілкуванні і професійній сфері. Інтернет є однією з найбільш значущих для
широкої публіки інновацій. Він зачіпає практично всі аспекти нашого життя. З
використанням інтернет ресурсів не доводиться витрачати багато часу на
пошуки інформації. Лише треба зуміти обробити її, виділити головне,
відкинути зайве, запам'ятати необхідне.
Нові інформаційні та комунікаційні технології руйнують рамки
традиційного освітнього процесу. Використання їх веде до подолання вікових,
часових і просторових бар'єрів і несе кожному можливість навчатися протягом
усього життя. Як показує педагогічний досвід, використання Інтернет-ресурсів
цікаве студентам своєю новизною, актуальністю, креативністю і дає
можливість виявляти свою активність кожному. У цих умовах викладач тільки
сприяє доступу студентів до мережі і більше не є єдиним носієм знань, а стає,
скоріше, наставником-консультантом, і координатором, що допомагає
розібратися в безмежному потоці інформації. Інтернет-ресурси можна
використовувати в різних видах освітньої діяльності: включення в контекст
уроку автентичних матеріалів мережі, самостійна робота студентів з метою
пошуку інформації в рамках заданої теми, навчання на дистанційних курсах або
отримання дистанційної освіти. Існують різні види інтеграції Інтернет-ресурсів
у навчальний процес: використання готових навчальних матеріалів,
застосування комунікативних служб для участі в обговоренні по заданій темі,
створення і використання веб-сторінок і веб-сайтів. На сьогоднішній день
викладач іноземної мови повинен уміти добре орієнтуватися у величезній
кількості Інтернет-ресурсів, які забезпечують оволодіння іноземною мовою в
єдності з культурою її носіїв, а також значною мірою полегшують роботу
викладача і підвищують ефективність навчання.
Для вивчення англійської мови використання Інтернету є особливо
актуально, оскільки переважна більшість сайтів всесвітньої павутини на
англійській мові. Структура Інтернету досить складна, вона складається з
декількох сервісів або служб. Зручно буде розділити основні служби на дві
великі групи відповідно до їх функцій - комунікативної та інформаційної. До
комунікативних служб можна віднести наступні види зв'язку: електронна
пошта, телеконференція, веб-форум, відеоконференція, чат. Інформаційні
служби надзвичайно популярні у викладанні, оскільки вони містять багаті
освітні ресурси, прості у використанні і майже не потребують додаткового
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обладнання і матеріальних витрат. На сьогоднішній день система гіпермедіа
WWW (World Wide Web), пошукові системи, інформаційні каталоги і служба
FTP широко використовуються в навчанні іноземної мови. Однак треба
зазначити, що інформаційні технології, інтернет-технології - це аж ніяк не
панацея на шляху підвищення мотивації і самостійності учнів в процесі
вивчення іноземної мови в пізнавальному процесі. Проте сама лише наявність
доступу до Інтернет-ресурсів не є гарантом швидкого і якісної мовної освіти.
Невірна, методично неграмотно побудована робота учнів з Інтернет-ресурсами
сприяє формуванню у студентів помилкових стереотипів і узагальнень про
культуру країни досліджуваної мови.
Вдосконалення технологій навчання займає одне з перших місць серед
численних нових напрямів розвитку освіти, що привертають в останні два-три
десятиліття особливу увагу дослідників проблем вищої школи. На сучасному
етапі навчання іноземним мовам, коли використовуються новітні Інтернеттехнології, виникає гостра необхідність в розробці нових навчальних Інтернетматеріалів, спрямованих на комплексне формування та розвиток:
o аспектів іншомовної комунікативної компетенції у всьому різноманітті її
компонентів
(мовного,
граматичного,
соціокультурного,
компенсаторного, навчально-пізнавального);
o комунікативно-когнітивних умінь здійснювати пошук і відбір,
проводити узагальнення, класифікацію, аналіз і синтез отриманої
інформації;
o комунікативних умінь представляти і обговорювати результати роботи з
ресурсами мережі Інтернет
o умінь використовувати ресурси мережі Інтернет для освіти і самоосвіти
з метою знайомства з культурно-історичною спадщиною різних країн і
народів, а також виступати в якості представника рідної культури,
країни, міста тощо;
o умінь використовувати ресурси мережі Інтернет для задоволення своїх
інформаційних інтересів і потреб.
Актуальність.
Перевага впровадження Інтернет-технологій у процес навчання
іноземної мови є великою, існує позитивний вплив різних форм синхронної і
асинхронної Інтернет-комунікації - електронної пошти, чату, форумів, вебконференцій на формування іншомовної комунікативної компетенції учнів.
Безпосередньо ресурси мережі Інтернет є безцінною і неосяжної базою для
створення інформаційно-предметного середовища, освіти та самоосвіти людей,
задоволення їх професійних і особистих інтересів і потреб. Комп'ютерні
навчальні програми мають багато переваг перед традиційними методами
навчання. Вони дозволяють тренувати різні види мовної діяльності і
поєднувати їх у різних комбінаціях, допомагають усвідомити мовні явища,
сформувати лінгвістичні здібності, створювати комунікативні ситуації,
автоматизувати мовні і мовленеві дії, а також забезпечують можливість обліку
провідної репрезентативної системи, реалізацію індивідуального підходу й
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інтенсифікацію самостійної роботи студента. Актуальність застосування нових
інформаційних технологій продиктована, перш за все, педагогічними
потребами в підвищенні ефективності розвивитку навчання, зокрема, потребою
формування навичок самостійної навчальної діяльності, дослідницького,
креативного підходу в навчанні, формування критичного мислення, нової
культури.
В даний час, зі стрімким наростанням обсягу інформації, знання самі по
собі перестають бути самоціллю, вони стають умовою для успішної реалізації
особистості, її професійної діяльності. У цьому зв'язку важливо допомогти
студентам стати активними учасниками процесу навчання і формувати у них
потребу в постійному пошуку. Студент повинен чітко розуміти, як знання
англійської мови допоможе йому в майбутньому, в роботі. І така мотивація
повинна виходити не стільки від викладача, скільки від реального стану речей
на ринку праці. І, мабуть, одним з основних переваг Інтернету є доступ до
необмеженої кількості свіжої інформації і величезний вибір. Використовуючи
Інтернет-ресурси в навчальному процесі, викладач повинен ретельно
продумувати свої цілі, оскільки безсистемне використання Інтернет-ресурсів
навряд чи дасть бажаний результат, а також забезпечувати студентам необхідну
підтримку (створення детальних інструкцій, проведення консультацій та
технічних тренінгів).
ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
І.І. Зуєнок
доцент кафедри іноземних мов
Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ
Сучасні процеси глобалізації та євроінтеграції знаходять своє
відображення в сучасних методах викладання іноземних мов та концепції
мовної освіти, зокрема у вищих навчальних закладах України.
Іноземна мова як обов‘язкова дисципліна студентів вищих навчальних
закладів різних рівнів акредитації розглядається нами як іноземна мова за
професійним спрямуванням або іноземна мова для професійного спілкування,
що зумовлено цільовою ситуацією – потребами ринку праці щодо компетенцій
випускників ВНЗ. Саме обізнанність студентів про їх майбутню професію та
компетенції, необхідні для отримання кваліфікації, визначають професійну
спрямованність курсів іноземних мов і вирізняють їх від загального курсу
іноземної мови, де викладач визначає чому та як навчати студентів [4].
Зміна в підходах викладання, зумовлених зміною ролі студентів, які
стають у центрі навчання і являються рівноправними партнерами навчального
процесу, викликає ряд проблем у викладачів щодо залучення студентів до
процесу планування їх навчання – вивчення іноземної мови, включаючи зміст
навчання, а також вибору найбільш ефективних методів вивчення мов.
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Запропонований Програмою англійської мови для професійного
спілкуваання (АМПС) [1] підхід до розробки курсів іноземних мов, як тих що
спрямовані на розвиток загальних вмінь для тієї чи іншої спеціальності, був
впроваджений в Національному гірничому університеті, де розроблена низка
стандартів НГУ з іноземної мови за професійним спрямуванням для бакалаврів
[2] та ОПП з іноземної мови (для академічних цілей) для магістрантів і
аспірантів [3], які визначають рівні володіння іноземною мовою наприкінці
курсу як В2, В2+ та С1.
Стандарти чітко визначають не тільки модульну структуру курсів, зміст
кожного модуля, форми і види контролю й оцінювання, включаючи самооцінку
й самооцінювання, а й компетенції, які розвиваються протягом модулю/курсу
як очікувані результати навчання. Таким чином, з перших днів свого навчання
студенти обізнані щодо своїх обов‘язків, основних критеріїв оцінювання, і як
результат, мають змогу брати відповідальність щодо планування процесу
вивчення іноземних мов і здійснювати моніторинг прогресу засвоєння
матеріалу на шляху до оволодіння тими чи іншими навичками і вміннями.
Стандарт також рекомендує використання сучасних методів навчання
іноземним мовам, серед яких діяльнісний підхід, який розглядається МакГілл і
Беаті як «безперервний процес навчання і рефлексії (критичного мислення) за
підтримки колег з наміром виконання завдання» [6]. Ключовим є те, що
діяльнісно-орієнтоване навчання засноване на вирішенні проблем студентами,
які близькі до їх майбутньої професійної діяльності, за допомогою мовленнєвих
вмінь і робочих знань іноземної мови на тому чи іншому рівні.
Для розвитку рефлексії як інструменту критичного мислення і
самоаналізу викладачами розробляються перед-завдання, саме-завдання та
після-завдання, які частково відтворюють рефлексивний цикл Колба: досвід
(залучення студента до виконання завдання шляхом опису та обговорення свого
досвіду з теми заняття), спостерігання і рефлексія (аналіз – що нового помітив
або узнав), абстрактна концепцуалізація або створення значення (тієї чи іншої
функції або терміну тощо), планування майбутніх дій та тестування на практиці
засвоєного шляхом виконання серії після-завдань [5].
Така рефлексивна практика веде до навчання на основі свого досвіду,
тобото сприяє експеренціальному вивченню мови, де рефлексія/критичне
мислення розгядається як одна із стратегій навчання, що сприяє побудові
(конструюванню) своїх особистих знань кожним студентом групи. Залучення
студентів до рефлексії – це шлях до розвитку автономного вивчення мови та
професійного розвитку, самоконтролю і самооцінювання.
Таким чином, роль викладача полягає у розробці завдань, які охоплюють
різні стратегії навчання та вивчення мовного матеріалу: когнітивні і
метакогнитівні, враховуючи розмаїття стилів вивчення мов, та соціальноафективні стратегії [7], що зумовлено вивченням мови як засобу комунікації.
Серед когнітивних стратегій нами широко використовуються мозкові
штурми, розробка карт мислення та інших засобів візуалізації як письмової, так
і усної інформації, активне читання та різні засоби інтеракції з текстами,
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включаючи вміння конспектування в різних формах (заповнення таблиць,
розробка діаграм тощо), самотестування та моніторинг своїх дій і таке інше.
Будучи за своєю природою міждисциплінарним підходом, діяльнісноорієнтований підхід до вивчення іноземних мов сприяє розвитку різних
стратегій навчання як імпліцитно, так й експліцитно, коли студентам
пропонується поділитися своїм життєвим досвідом або досвідом навчання вивчення іноземної мови під час виконання завдання, що сприяє підвищенню
відповідальності студентів за своє навчання і апробації різних стратегій на
практиці, розвитку вмінь вчитися та вивчати іноземні мови, що стане їм в
нагоді в майбутньому.
Широке використання співпраці студентів за допомогою кооперативних і
колаборативних видів робіт, серед яких парна або групова робота, включаючи
проектну роботу, що виконується всієї групою, максимально наближено до
реального життя з урахуванням потреб і інтересів студентів.
Знаходження у середовищі своїх колег-одногрупників та зацікавленність
у виконанні завдань та/або вирішенні проблеми, спілкуючись іноземною
мовою, може сприяти підвищенню мотивації студентів щодо вивчення
іноземної мови та підготувати їх до майбутньої професійної діяльності і
спілкування іноземною мовою у професійному середовищі.
Аналіз результатів навчання іноземним мовам та відгуки студентів щодо
використання діяльнісного підходу до вивчення іноземних мов підтверджують
ефективність його використання у вищій школі.
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ЦІЛІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Л.М. Іванченко
Національний технічний університет України «КПІ»
Основною метою навчання іноземної мови – є формування
комунікативної компетенції. В документах Ради Європи комунікативна
компетенція розглядається як єдність таких компетенцій:

лінгвістична;

соціолінгвістична;

соціокультурна;

стратегічна;

дискурсивна;

соціальна.
Лінгвістична компетенція передбачає оволодіння певною сумою
формальних мовних знань і навичок, які пов‘язані з різними аспектами мови –
лексикою, фонетикою, граматикою. Акцент викладання ставимо не на мову, як
систему, а на процес мовлення. Але мовлення завжди ситуативне, ситуація
визначається для кожної окремої групи. Для того, щоб адекватно вирішити
задачі спілкування в кожному окремому випадку, окрім лінгвістичної
компетенції, нам необхідна соціолінгвістична компетенція.
Соціолінгвістична компетенція – це здатність здійснювати вибір мовних
форм, використовувати їх згідно контексту. Щоб навчитись цьому, важливо
знати семантичні особливості слів та словосполучень, їх довжину в залежності
від стиля, характеру спілкування, того ефекту, який вони можуть справити на
співбесідника. Соціолінгвістична компетенція та питання мовної допустимості
мають багато спільного. Аналіз будь-якого аутентичного матеріалу дає масу
прикладів, цінних як в практичному, так і в розвиваючому і виховному
аспектах. Мова відображає особливості життя людей. Вивчаючи багато виразів,
можна багато зрозуміти про культуру різних країн, мову яких ми вивчаємо. А
це вимагає формування соціокультурної компетенції.
Соціокультурна компетенція – це не просто спілкування іноземною
мовою, але й готовність вести діалог культур. В матеріалах Рекомендацій
Комітету міністрів Ради Європи говориться про те, що багату спадщину різних
мов і культур Європи потрібно охороняти й розвивати, а освіту необхідно
направити на взаєморозуміння, перетворити мовний бар‘єр в джерело
взаємозбагачення культур. Діалог культур передбачає знання власної культури
і культури країни, мову якої вивчаємо. Культура тут визначається стилем
життя, що склався віками, характером мислення, національним менталітетом, а
не просто мистецтво, яке в свою чергу є її частиною, відображає і формує її.
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Розуміння того, як географічне положення і клімат країни визначають її побут,
економіку та традиційні зв‘язки, знання історії, визначних подій і людей,
релігійні уподобання і обряди, полегшує задачу міжкультурного спілкування,
допомагає знаходити загальне і відмінне в наших традиціях і стилях життя,
вести діалог на рівних. Соціокультурна компетенція є інструментом виховання
міжнародно-орієнтованої особистості. Але щоб грамотно вирішувати задачі
спілкування і домогтися бажаних результатів, недостатньо лише знань
культурологічного характеру, треба мати навички та вміння організації процесу
мовлення, вміти вибудовувати його логічно, послідовно, впевнено, ставити
задачі і досягати поставленої мети, а це вже новий рівень комунікативної
компетенції – стратегічна і дискурсивна компетенція.
Багато запитань, які пов‘язані з стратегічними та дискурсивними
компонентами розроблені в курсі риторики. Там ми знаходимо відповіді на
запитання про те, як працювати над виступом, як здійснювати взаємодію з
слухачем. Там же освітлюються такі питання, як визначення теми, логічні
прийоми, способи зв‘язку процесу мовлення за допомогою слів,
словосполучень, речень та інше.
Соціальна компетенція передбачає готовність і бажання взаємодіяти з
іншими, впевненість у собі, а також вміння поставити себе на місце іншого і
спроможність справитись з ситуацією, що склалась.
ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
О. Ігнатенко
Національний технічний університет України «КПІ»
Концепція навчання іноземній мові В НТУУ зорієнтована на формування
творчої активної особистості. Комунікативний підхід до навчання є основним у
реалізації такого завдання.
Вивчення професійної мови потребує автентичних матеріалів. Пошук
дійсних нестандартних ситуацій може бути складним та довгим, не менш
складним є процес розміщення автентичних матеріалів в учбовому процесі.
Основним
критерієм
автентичності
вважається
критерій
функціональності. Функціональність – це орієнтація автентичних матеріалів на
використання їх у реальному житті, на створення ілюзії природного мовного
середовища. Робота над функціонально автентичним матеріалом знайомить
студента з реальними умовами використання вивченого та готує до
самостійного автентичного вживання цих засобів у мові.
Навчання аудіюванню на автентичних матеріалах передбачає розвиток
мовного слухання. Будь-яка індивідуальна особливість вимови, тембру голосу,
досить швидкий темп та певні дефекти мови можуть ускладнювати розуміння
мови.
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Для подолання труднощів, що пов‘язані з розумінням носіїв мови,
потрібно з початку навчання слухати іноземну мову, поступово скорочуючи
кількість учбових текстів. Потім потрібно використовувати учбово-автентичні
та дійсно автентичні записи.
Учбово-автентичні тексти складаються з ціллю використання аудіювання
як засіб для:
- навчання іншим видам мовленнєвої діяльності;
- введення та закріплення нового мовного матеріалу
(фонетичного, лексичного та граматичного);
- контролю вивченого матеріалу.
Такі тексти, як правило, не містять адитивних труднощів.
Дійсно автентичні матеріали (authentic, unscripted recordings)
використовуються для розвитку навичок та вмінь безпосереднього аудіювання
як виду мовленнєвої діяльності.
Аргументами для використання автентичних неадаптованих текстів є
такі:
1) Використання штучних, спрощених текстів може потім утруднювати
сприйняття текстів з «реального життя».
2) Адаптовані учбові тексти втрачають характерні ознаки тексту як певної
одиниці комунікації, що не мають авторської індивідуальності або національної
специфіки.
3) Автентичні тексти різноманітні за стилем та тематикою, що викликає
зацікавленість студентів у процесі роботи над ними.
4) Автентичні тексти ілюструють функціонування мови у формі, яка
прийнята носіями мови та у природному соціальному контексті.
Спілкування між людьми складається не тільки з розуміння усної та
письмової мови, але також з багатьох інших факторів: умови та культури
спілкування, володіння невербальними засобами спілкування (жести, міміка).
Таким чином, ефективне комунікативне навчання має безпосередній зв‘язок з
культурою народу - носія мови.
Формування навичок аудіювання не можливо без застосування технічних
засобів. Велику роль відіграє постійне використання магнітофону. Сучасний
підхід до навчання передбачає комбіноване використання технічних та
електронних засобів. Для підготовки спеціалістів з маркетингу та менеджменту
велику роль відіграє використання презентацій, зборів, конференцій .
Застосування комп‘ютерних презентацій у програмі Power Point є важливим
засобом підтримки діяльності викладача. Освітній потенціал мультимедійних
презентацій полягає у слідуючому:
 поєднання різноманітної текстової аудіо- та відео наочності;
 опорна підтримка при навчанні усіх видів мовленнєвої діяльності;
 можливість використання окремих слайдів як роздаткового
матеріалу;
 активізація уваги всієї групи;
 забезпечення ефективного сприйняття нового учбового матеріалу;
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 формування комп‘ютерної мультимедійної компетентності,
розвиток креативних здібностей студентів.
Учбовий процес треба формувати таким чином, щоб не створювати
«культурний шок», який блокує канали навчання. Навпаки, відмінності життя у
іншій країні повинні визивати у студентів роздуми, зацікавленість, що потім
повинні приводити молоде покоління до понять толерантності, поваги і та
адекватного сприйняття іншої дійсності.
Традиційні методики навчання зараз мають підкріплення через
застосування могутніх ресурсів Інтернету, сучасної преси. Це сприяє засвоєнню
реальної мови, яка містить вживання сучасних слів, понять, сучасну фонетику
тощо.
Питання полягає в тому, щоб студенти мали можливість живого
знайомства з якомога більшою кількістю варіантів мови, що вивчається.
Навчання ділової англійської мови має особливості на сучасному етапі. Широке
розповсюдження англійської мови у світи ставить перед майбутнім
спеціалістом багато завдань: гарне володіння іноземною мовою, можливість
підтримати бесіду з професіональних питань, вміння підтримати соціальне
спілкування (small talk), вміння спілкуватися по телефону, електронною
поштою.
Формування вмінь та навичок спілкування на іноземній мові досягає двох
цілей:
1. Студенти навчаються практичному володінню іноземною мовою.
2. Навички спілкування іноземною мовою можуть бути перенесені на
рідну мову для подальшого їхнього використання.
Отже, можна зазначити, що постійне та різноманітне використання
методів навчання між культурної комунікації та застосування сучасних
інформаційних технологій створює необхідну мотивацію для кращого
оволодіння діловою англійською мовою.
Література:
1. Business Spotlight Going Global. – 2007. – №2. – P.11-13. – (Переклад).
2. Тарнапольський О.Б. Методика обучения английскому языку для
делового общения / О.Б. Тарнапольський, С. П. Кожушко. – Киев: Ленвит, 2004.
– С. 100-105.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ.
НАВЧАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ДІЛОВИХ ПЕРЕГОВОРІВ ЯК ЗАСІБ
ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ТА ІНШОМОВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ
СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ
Т. М. Іщенко, О. І. Овчіннікова
Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
Активізація зовнішньої політики України, розширення та зміцнення
міжнародних економічних зв'язків зумовлюють появу нового соціального
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замовлення суспільства, яке полягає у вихованні висококваліфікованих
фахівців економічної галузі, здатних ефективно взаємодіяти на різних рівнях з
представниками міжнародної спільноти.
Згідно з Галузевим стандартом вищої освіти для фахівців економічного
профілю та Програмою з англійської мови для професійного спілкування
метою навчання англійської мови майбутніх економістів є формування
необхідної комунікативної спроможності в сферах професійного та побутового
спілкування в усній і письмовій формах.
У зв‘язку з цим необхідно звернути увагу на навчання студентів
економічних спеціальностей ведення ділових, насамперед, усних переговорів
іноземною мовою з зарубіжними партнерами.
Ділові переговори - це взаємодія людей, в якій його учасники виконують
певні соціальні ролі, внаслідок чого в переговорах розрізняють цілі їх ведення,
мотиви, а також способи, завдяки яким здійснюються ділові контакти.
Основною метою ділових переговорів є переконання партнера у вирішенні
проблеми, що представляє спільний інтерес. Ми, в свою чергу, розглядаємо
навчання ведення ділових переговорів як вправу, яка є однією з складових
інтерактивного навчання. Викладач повинен пам‘ятати, що переговори є
сумісною з партнером діяльністю, яка спрямована на вирішення деяких
загальних проблем, які стоять перед сторонами, і тому наближають учбовий
процес до реальної комунікативної ситуації ділового спілкування.
Проведення переговорів у процесі інтерактивного навчання ділового
англійського мовлення вимагає попередньої підготовки як від викладача так і
від студентів. Під час переговорів студенти постійно, хоча й неусвідомленно
намагаються покращити свої мовленнєві навички. Навчаючи студентів вести
переговори іноземною мовою викладач повинен ознайомити студентів з темою
та активним словником, структурою переговорів та переговорним процесом,
який має три фази:
1) підготовчу: підготовка до переговорів; аналіз учасників переговорів,
теми та ситуації; визначення стратегії і тактики проведення переговорів;
підготовка детального плану проведення переговорів; визначення цілей та мети
переговорів; розподіл ролей;
2) основну, в яку входить сценарій переговорного процесу: початок
переговорів; продовження переговорного процесу за столом переговорів;
подолання труднощів протягом переговорного процесу;
3) завершальну: завершення, досягнення та підписання угоди; обмін
листами щодо успішно проведених переговорів.
Наблизити ділові переговори на занятті до реальної комунікативної
ситуації та зробити їх ефективними можна використовуючи співрозмовниками
стандартні фрази та словосполучення:
-довести до Вашого відома – Please, be advised
- по пред‘явленню – upon presentation
- нижче, в подальшому – hereinafter
- підтвердити отримання – acknowledge
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- домовленність – understanding
- як тільки все з‘ясується – as soon as we get things straight
- незважаючи на – regardless off
- мати безпосереднє відношення – to have full bearing on
- брати на себе забов‘язаність зробити щось – to undertake responsibility
to do smth
- виключне право – exclusive right
- за підписом – over the signature
- засвідчити підпис – to certify the signature
- намагатися вирішити спірне питання шляхом переговорів – to try to settle
disputes by negotiations
- нами були прийняті необхідні засоби – we have taken the necessary steps.
APPROACHES TO TEACHING INFORMATION TECHNOLOGY
STUDENTS SUBJECT-RELATED ENGLISH WITHIN THE FRAMEWORK
OF TEMPUS JOINT EUROPEAN PROJECT “UPDATING THE LANGUAGE
POLICY OF RUSSIAN TECHNICAL UNIVERSITIES”
Evgeniya Klimkovich
Siberian State Automobile and Highway Academy, Omsk, Russia
Teaching IT students subject-related English within the framework of
TEMPUS Joint European Project ―Updating the Language Policy of Russian
Technical Universities‖ pursued the following specific objectives:

to increase the students‘ overall English ability and achieve level B2
according to the Common European Framework of Reference for Languages;

to improve the language learners‘ proficiency levels and to engage them
in regular modules (courses) in specific disciplines conducted in English as an
integral component of the curriculum;

to prepare the students for subject courses in Operating Systems Security
and Networks Security created and continuously provided by subject lecturers.
The English Language Course for IT Students was elaborated and tested during
the pilot phase of the project. It was designed to help a mixed-ability group of thirdyear students of the Information Systems in Management Faculty trained in three
main qualifications – Information Safety and Security, Automated Systems of
Management and Computer Technologies in Business – acquire both basic and
specialist knowledge of English and provided exposure to a wide range of materials
to encourage the learners to improve their language skills along with their IT
knowledge. The course contained two interdependent parts (12 units each) with the
focus on definite key language areas, and Revision.
The English Language Course for IT Students employed authentic
communicative learning methodologies built on the basis of the Common European
Framework of Reference for Languages employing EU partners‘ teaching techniques
and assessment criteria.
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The first part of the Course focused on the most essential IT vocabulary and
grammatical constructions typical of technical English relying on functional and
integrated approaches to teaching IT students subject-related English.
The functional approach facilitated language acquisition allowing them in the
shortest possible period of time to master lexical items and grammar structures vitally
important for their everyday life and professional communication with the special
emphasis placed on language skills necessary for computer specialists. The material
was consolidated in a variety of topic-based activities and provided the development
of abilities to fulfill certain core functions such as describing the structure of a certain
device (system) or a component of the structure, describing their functions, giving
definitions or explanations, describing a process, giving instructions and advice,
exchanging information and opinions, reasoning about topics in computing and IT,
describing graphs, et cetera.
The use of the functional approach presupposed some kind of visual and
language support, i.e. worksheets with handy verbs, expressions, and grammar
structures, linking words divided into groups in accordance with their functions,
pictures, diagrams, tables or graphs, either in printed or electronic form.
An integrated approach to teaching IT students subject-related English
provided even and equal development of the four basic skills – listening, reading,
speaking and writing – through a series of exercises sustaining the focus on their
interrelation and collaboration. Despite the emphasis on a specific skill each activity
or a set of activities inevitably leads to a number of tasks improving some other skill
or even all of them. The choice of receptive or productive skills taught and their
sequencing depended on the students‘ current needs and their effectiveness in
particular situations.
Special attention was paid to teaching grammar as a weak point and practicing
various standardized tests of FCE, IELTS, CAE question types, primarily boosting
the students‘ confidence by familiarizing them with the C-test format.
The second part of the course dealing with subject-specific language areas
(operating systems security and networks security) realized contextual and
communicative approaches to teaching IT students subject-related English and
developed both language and cooperative learning skills.
The contextual approach took into account the necessity of using context to
present and practice new lexical items, especially professional vocabulary, thus
increasing the students‘ language ability. The use of contextual approach enabled
the teacher to link the students‘ specific linguistic knowledge with its application
relying on their practical experience. The process of teaching IT students subjectrelated English was organized according to practical activity structure that includes
the following main stages: motivation, aim, program of action, making a decision,
result.
Besides working with carefully selected reading texts aimed at developing
skimming, scanning, reading for specific information, intensive reading skills the
second part of the course included academic listening comprehension and note-taking
of authentic audio and visual materials provided by subject lecturers, diagrams and
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graphs analysis as well as discussions on specific topics, comparing and contrasting
tasks, a thorough study of terms, definitions and abbreviations, presentations of
supplementary materials prepared by students independently, generalizing the
acquired knowledge in professional sphere in the form of tables and charts, writing
instructions, descriptions, explanations, essays that reinforced oral speech, doing
quizzes, puzzles, webquests, tests and other challenging tasks available on the
Internet.
That stage was dominated by communicative tasks bringing the objects
meaningful to all the participants and enhancing motivation for communication. The
most beneficial of them was problem-solving intended to create the need to use the
language in order to communicate with other students in search of the solution. It
required the use of language, logic, professional knowledge and the previously learnt
content stimulating revision and processing.
Most creative, challenging tasks in the second part of the course were designed
for pair and group activities encouraging students to work cooperatively, developing
their functional and social-interaction skills. The students grew more reflective, took
initiative, generated ideas exploiting their intellect and knowledge. And the teacher‘s
role was merely that of a helper and organizer who didn‘t interrupt students but just
made notes of any serious inaccuracies to deal with at the end of the activity.
Revision was the final part of the Course that practiced the major language
points of the previous stages as well as expanded the range of topics and topic-based
work to restore and increase vocabulary acquisition and prepare students for the
unique challenges of attending university lectures and seminars and participating in
college-level debates on the problems of operating systems and networks security in
English. Each unit included materials and activities that revised and reviewed the
most essential vocabulary and grammar items related to current IT concepts and
terminology as well as covered certain subject-specific areas studied before.
Assessment was provided in the forms of current (routine) monitoring that
tested grammar, vocabulary and skills presented in a particular activity or unit,
progress checks at the end of each part of the Course and final assessment after
completing the Course. Apart from a variety of task-types it invariably included oral
communication (interviews) and C-tests and employed assessment criteria developed
by EU partners - quantative and qualitative indicators showing to what extent the
objectives were achieved.
The choice of approaches to teaching IT students subject-related English within
the framework of TEMPUS Joint European Project ―Updating the Language Policy
of Russian Technical Universities‖ proved to be correct as the targeted learners‘
group successfully completed The English Language Course for IT Students and the
goals set were achieved with considerably better results than expected. The three
monitoring procedures conducted by our European partners and the independent
expert revealed the growth dynamics of the students‘ overall and subject-related
English ability and the language learners‘ proficiency levels that notably improved
their professional competencies and employment opportunities.
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МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВСЕМИРНОЙ ПАУТИНЫ
Т.П. Козаченко
Национальный технический университет Украины «КПИ»
В настоящее время знания становятся условием для успешной реализации
личности, ее профессиональной деятельности. Важно помочь студентам стать
активными участниками процесса обучения и формировать у них потребность в
постоянном поиске информации. Внедрение компьютеров помогает повысить
уровень преподавания, обеспечивает наглядность, аудио поддержку, контроль,
содержит большой объем информации, является стимулом в обучении.
Уникальные
возможности
Интернета
открывают
широчайшие
перспективы с точки зрения возможностей двустороннего индивидуального
взаимодействия с ресурсами Сети и возможностей доступа к разнообразным и
постоянно обновляемым глобальным иноязычным профессионально
ориентированным информационным ресурсам. Их использование на занятиях
английского языка позволяет преподавателю:
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- организовать процесс обучения в естественной языковой среде и
развивать навыки самостоятельной познавательной деятельности, что
чрезвычайно важно для сферы профессионального образования;
- получать современную и разнообразную информацию о стране и
культуре изучаемого языка;
- стимулировать повышение мотивации изучения не только одного, но и
нескольких иностранных языков, поскольку Интернет способен создавать
естественную языковую среду.
Важной
особенностью
обучения
иностранному языку через
компьютерные телекоммуникационные сети является реальная возможность
общения обучаемого с преподавателем, с партнерами по обучению, а также с
носителями языка. Такое общение рассматривается, как неотъемлемая часть
процесса обучения иностранному языку и может быть осуществлено
посредством различных видов телекоммуникационного обмена информацией:
это телеконференции, личная переписка по электронной почте, «беседы» в
режиме Chat и др.
Обучение
через
компьютерные
телекоммуникационные
сети
обеспечивает погружение обучаемого в реальную языковую среду и тем самым
существенно ослабляет традиционный языковой барьер практического
использования иностранного языка в этой среде. На начальном этапе обучения
телекоммуникационные проекты и конференции специально организуются
преподавателем. Впоследствии при обретении определенных навыков и умений
учащиеся смогут самостоятельно находить предлагаемые в Интернет
международные проекты и присоединяться к ним по собственной инициативе.
Существуют и другие способы использования Всемирной паутины, например,
предлагаемая немецкими педагогами методика изучения иностранного языка «в
тандеме», эксперимент по применению которой успешно проводился в
Германии (Рурский университет в Бохуме) и во Франции (Гете-институт в
Париже).
По данной методике предлагается осуществление работы в паре (тандем)
посредством электронной почты, причем участники такого тандема
представляют разные языки, и каждый из них имеет конечной целью изучить
язык и культуру своего партнера.
Подобный способ изучения иностранного языка имеет некоторые
особенности и требования. Электронное общение партнеров постоянно носит
письменный и «несинхронный» характер (т.е. партнеры реагируют на действия
друг друга только спустя какое-то время). Следовательно, подобный «обмен»
должен быть реально основан на деловых взаимоотношениях, партнеры
должны:
- помнить, что главная цель их общения - изучение иностранного языка;
- быть готовыми к осуществлению равного вклада в их совместную
работу;
- следить не только за своим продвижением в области получаемых
знаний, но и за прогрессом своего партнера в этой области;
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- совместно решать, что именно они хотят изучать, в какое время и каким
образом, в зависимости от их целей, личного опыта и знаний.
Несмотря на самостоятельный характер такой работы, она требует
рекомендаций и наблюдения профессионалов за ее ходом на различных
уровнях. Например, специалисты Гете-института по этому вопросу предлагают
следующие рекомендации о том, как организовать подобное общение по
электронной почте:
1. Составлять примерно половину письма на родном языке для того,
чтобы, во-первых, партнер мог со своей стороны изучать иностранный язык;
во-вторых, выразить свои мысли более полно на родном языке, поскольку
слабое владение иностранным языком этого не позволяет в полной мере.
2. Исправлять все ошибки партнера, для чего отводить специальный
раздел письма.
3. Возвращаться в каждом письме к мыслям и темам, затронутым
партнером в прошлом сообщении, задавая ему вопросы, как в плане языка, так
и в плане содержания.
4. Записывать весь ход этой совместной работы в специальном досье,
включая успехи, рекомендации специалистов и изучаемые материалы, и
обмениваться этими наблюдениями с партнером, чтобы держать под контролем
процесс обучения.
Подобная методика разработана и для аналогичной парной работы
«лицом-к-лицу», т.е. не прибегая к помощи электронной почты, что позволяет
иметь личный непосредственный контакт и синхронное устное иноязычное
общение. Тем не менее, данные преимущества не позволяют недооценивать
«заочный» метод, который, со своей стороны, имеет такие несомненные
достоинства, как:
а) автономность работы (не нужно выезжать в другую страну и даже
договариваться об удобном для обеих сторон времени встречи);
б) возможность избежать недопонимания и проблем общения в силу
имеющегося времени на анализ и размышление;
в) возможность прервать контакт без объяснений при требующих этого
обстоятельствах.
Эти разновидности тандем-работы требуют умения слушать и понимать
друг друга, иными словами, развивают толерантность во взаимоотношениях
представителей различных культур.
Эффективная организация деятельности учащихся с помощью WWWпроектов не ограничиваются методиками индивидуальной и парной
самостоятельной работы. Существуют также разработки, основой которых
является самостоятельная работа в группах.
1. Метод командного обучения (Cooperative Learning или Student Team
Learning) направлен на достижение общих для команды целей и
общекомандного успеха. Это может быть достигнуто только в результате
самостоятельной работы каждого члена группы с партнерами в процессе
работы над темой, подлежащей изучению. Каждый студент выполняет какое-то
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задание, чтобы выполнить часть общей работы. При этом каждый студент и
вся группа в целом заинтересованы в усвоении учебной информации, что и
определяет успех команды.
В основе командного обучения лежат три принципа:
1) Поощрение (team reward) в виде сертификата или иного способа
оценки, которое команда получает, если превосходит установленный для нее
критерий.
2) Личная ответственность (personal responsibility) означает, что успех
всей группы зависит от работы каждого ее члена.
3) Равные возможности (equal opportunities), которые имеет каждый
участник вне зависимости от своего уровня знаний.
2. Методика «Пила» (Jigsaw), предложенная профессором Э.Аронсоном,
также демонстрирует способ организации эффективной самостоятельной
групповой учебной деятельности.
Студенты разбиваются на отдельные группы для работы над учебным
материалом, который разбит на фрагменты. Каждый должен найти материал по
своей части. Затем студенты, изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в
разных группах, встречаются и обмениваются информацией как эксперты по
данному вопросу. Возвращаясь в свои группы, они затем обучают остальных
тому, что узнали сами. Те, в свою очередь, также докладывают свою часть
задания. Таким образом, единственный путь изучить весь материал - получить
информацию от всех членов команды и усвоить ее, поскольку по теме
отчитывается вся команда. Вся самостоятельная поисковая работа студентов
ведется в глобальной информационной сети Интернет, то есть такие виды
учебной работы напрямую связаны с использованием ее ресурсов.
Использование Интернет-технологий в обучении иностранным языкам
несет в себе огромный педагогический потенциал, являясь одним из средств,
превращающих обучение иностранному языку в живой творческий процесс.
Умение находить, критически осмысливать и продуктивно использовать
информацию помогает студенту уверенно чувствовать себя в современных
информационных потоках.
Литература:
1. Воронина Т.П. Образование в эпоху новых информационных
технологий (методические аспекты) / Т.П.Воронина. – М.: Информатик, 1995. –
224с.
2. Воскресенская
А.А.
Использование
информационнокомуникационных технологий в иноязычном образовании / А.А.Воскресенская.
– М.: Белорусский государственный университет, 2009. – 22с.

86

КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
СТУДЕНТАМ-ІНЖЕНЕРАМ
І.Г. Козубська
Національний технічний університет України «КПІ»
Метою навчання англійської мови в вищій школі на сучасному етапі є
оволодіння студентами комунікативними компетенціями, що дозволяють
реалізувати їхні знання, уміння, навички для розв‘язання конкретних
комунікативних завдань в реальних життєвих ситуаціях.
Формування англомовної компетенції студентів інженерних факультетів
має багато різних аспектів і може бути охарактеризованою як така, що є
недостатньо вивченою. Якщо проаналізувати методику викладання англійської
мови для студентів інженерних факультетів, то легко переконатися в тому, що
вона передбачає виконання граматичних вправ, аудіювання, рольові ігри, але
головним чином студенти читають, перекладають і презентують зміст текстів
технічного спрямування в усній формі. Ці тексти створюють велику кількість
проблем для студентів завдяки тому, що їх рівень знань англійської мови не
відповідає труднощам текстів. Головна проблема – це велика кількість слів.
Проблеми англомовної підготовки студентів інженерних вузів, що
аналізуються в науковій літературі (І.А. Соломаха, Г.С. Попова, Г.А. Суміна,
Н.Ю. Ушакова, Т.І. Кошелева) також підтверджують той факт, що англомовна
підготовка студентів інженерного профілю не відповідає сучасним вимогам.
Тому у даній статті ми розглянемо ключові аспекти комунікативного підходу та
його роль у формуванні англомовної компетенції майбутніх інженерів.
Сутність комунікативного методу полягає в тому, що основною
методикою при вивченні англійської мови є розвиток усного живого,
невимушеного спілкування. В основі всього заняття провідне місце займає
студент (Student-centered lesson), а не викладач (Teacher-centered lesson), як
зазвичай буває при традиційному методі викладання англійської мови. Studentcentered lesson вимагає від студентів бути активними та відповідальними
учасниками навчального процесу, тоді як в Teacher-centered lesson студенти
виступають у ролі пасивних сприймачів. Завдання фокусуються на потребах
студента, його можливостях та інтересах, де викладач допомагає студентам та
скеровує їх в потрібне русло.
При вивченні граматичної теми, за комунікативним підходом, викладач
не розповідає студентам правила, після чого дає пакет вправ, а, встановлюючи
яскравий контекст чи ситуацію, підводить студентів до тих чи інших правил і
дає змогу самим вивести їх та зрозуміти. Наприклад, граматичну тему Past
Simple для студентів другого курсу ФІОТ презентуємо через текст «The history
of hacking» (за підручником Infotech 4th edition). Викладач пише на дошці
основні дати та події з історії хакерства. Далі вибирає один приклад для
аналізу. Візьмемо такий: In 1981 Ian Murphy, a 23-year-old known as Captain Zap
on the networks, hacked into the White House and the Pentagon. Для того, щоб
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підвести студентів до розуміння вживання Past Simple викладач дає такі
запитання (Check-Concept Questions):
1. Is it a past event? (Студенти відповідають: «Yes»)
2. When did Ian Murphy hack into the White Нouse and the Pentagon?
(Студенти відповідають: «In 1981»)
3. So did it happen at a specific time in the past? (Студенти відповідають:
«Yes»)
4. Is it a complete event? (Cтуденти відповідають: «Yes»).
«So when do we use Past Simple?» - запитує викладач. І студенти
відповідають: «When we talk about a complete action or event which happened at
specific time in the past».
Одним із ключових аспектів комунікативного підходу є те, що перекладу
на рідну мову не повинно бути або може бути тільки для студентів, які
нещодавно почали вивчати англійську мову. Засобом для пояснення та
розуміння є власне мова, а також жести, міміка, наочність. Вивчаючи зі
студентами нову лексику, викладач не просто дає слова та їх переклад, він може
дати визначення цього слова на англійській мові, створити контекст чи
ситуацію, в якій студенти зрозуміють його значення, намалювати те, що він
пояснює, створити добірку картинок за темою нових слів.
Робота з текстами – це не лише їх читання та переклад із подальшим
бездумним завчанням. За комунікативним підходом викладач спочатку
презентує студентам незнайомі слова з тексту, пояснює їх значення, студенти
занотовують. Далі ставить перед аудиторією якесь просте завдання (наприклад,
знайти відповідь на запитання чи певну інформацію). Студентам дається 5-7
хвилин, щоб швидко прочитати текст та знайти відповідь. Такий вид роботи
називається Reading for gist (читання для суті). Далі слідує Reading for details
(детальне читання). Викладач ставить студентам завдання, які потребують
більш детального прочитання тексту з його розумінням та аналізом.
Під час складання комунікативних завдань необхідна велика кмітливість
та винахідливість. Дуже важливо будувати їх на цікавому матеріалі реальної
дійсності, мобілізуючи також фантазію студентів. Викладач повинен мати
велику кількість (базу) цікавих випадків, які можна використати у своїх
завданнях, що підвищують тонус спілкування та стимулюють мовну творчість.
Велику роль у комунікативному занятті відіграє парна чи групова робота
студентів, яка надає їм можливість спілкуватися між собою, висловлювати
думки без втручання та контролю викладача.
Комунікативний підхід до викладання англійської мови часто стає
об‘єктом критики через те, що він спонукає студентів робити помилки,
особливо граматичні. «Причина цих помилок – двозначна. По-перше – це те,
що студента вчив викладач, який вірить, що випадкові помилки граматики чи
вимови не мають ніякого значення. По-друге, студент може бути залученим у
мовленнєву ситуацію, до якої він не був підготовленим, і, намагаючись
реалізувати її, робить помилки. Саме цей факт показує наше відношення і нашу
реакцію на ці помилки» [3; 82].
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Отже, ми можемо стверджувати, що комунікативно-орієнтоване навчання
англійської мови студентів-інженерів впливає не лише на комунікативну і
мовленнєво-мисленнєву діяльність, а й на пізнавальну, творчу; вони тренують
увагу, пам‘ять, розвивають мислення, а також мають високі мотиваційні
характеристики: новизну, творчий характер, тісний зв‘язок навчальних та
професійних засад.
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МЕСТО ПЕРЕВОДА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ
Л.М.Коломієць
Національний технічний університет України «КПІ»
Говоря о переводе, следует прежде всего различать перевод как вид
специальной (вторичной) речевой деятельности и как одно из методических
средств, используемых при обучении языку. В отличие от обучения
специалиста – переводчика студента неязыковых факультетов обучают в
первую очередь пониманию иноязычного текста, которое обеспечивает ему
получение нужной информации.
Очевидно, более точное описание процесса перевода должно быть
представлено не схемой:
иностранный текст → текст на родной язык
а последовательностью:
восприятие иностранного текста
↓
интегрирование смысла
↓
выражение смысла средствами родного языка
Правила межъязыковых соответствий служат при этом только
вспомогательными вехами для перевода, но не являются отправными, не
определяют его. Опорным и определяющим для перевода всегда выступает
смысл. Пока он не понят, о переводе не может быть речи.
Как учебный прием перевод является наиболее действенным и наиболее
эффективным средством раскрытия значения (семантизации) новой лексики и
грамматических явлений в процессе их объяснения. Перевод также является
действенным средством контроля понимания. Остановимся кратко на видах
перевода, используемых в учебном процессе.
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Дословный перевод оказывается очень полезным методическим приемом
при работе над лексикой. Используемый в качестве промежуточного звена
семантизации, он позволяет лучше осознать внутреннюю форму иноязычных
слов и словосочетаний и придти затем к отысканию правильного эквивалента
(air hammer - буквально «воздушный молот»; отсюда «пневматический
молот»).
От дословного следует отличать пословный перевод, при котором
происходит недопустимое в языке разложение аналитических форм и
конструкций (I am reading. – Я есть читающий).
Адекватный перевод передает точный смысл иноязычного предложения.
В условиях обучения языку на неязыковых факультетах в качестве адекватного
можно рассматривать перевод, содержащий некоторые (негрубые)
стилистические отклонения от норм родного языка.
При адекватной передаче содержания научно-технического текста
студентам необходимо учитывать как лексическое наполнение текста, так и
грамматические формы и конструкции, которые выражают определенное
грамматическое содержание научно-технического текста. При отсутствии
лексических или грамматических соответствий в родном языке нам надо
обучать студентов приемам лексических и грамматических трансформаций.
Нужно указывать на возможность описания значений слов, если они не имеют
непосредственного соответствия с родным языком, учить приемам
компенсирующей замены при невозможности перевода отдельных деталей
текста на иностранном языке.
От учебного адекватного перевода следует отличать литературный
перевод, предполагающий тщательную стилистическую обработку текста.
Последний не может быть предметом специального внимания при
преподавании иностранного языка на неязыковых факультетах, так как при
обучении литературному переводу необходимо заниматься детальным
анализом форм родного языка, а это уводило бы от занятий иностранным.
Приведем пример адекватного перевода: «The weight thermometer consists
of a bulb with a capillary outlet. In using this instrument, the bulb is first weighed
while empty, and again when filled with ice-cold mercury.»
«Весовой термометр состоит из колбочки с капиллярным выходом. При
использовании этого инструмента колбочку сначала взвешивают, когда она
пуста, и снова, когда она наполнена замерзшей ртутью.»
А теперь литературный перевод этого предложения: «Весовой термометр
состоит из колбочки, снабженной капиллярным отверстием. Пользуются
термометром следующим образом. Сначала взвешивают пустую колбочку.
После этого ее заполняют замороженной ртутью и снова взвешивают и т.д.»
Как видно из сравнения, в первом случае построение предложений более
близко к строю предложений оригинала. Однако эти стилистические
погрешности не мешают точности понимания.
Итак, из выше сказанного можно сделать вывод:
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1)
в первую очередь мы обучаем студентов пониманию иноязычного
текста, которое обеспечивает ему получение нужной информации;
2)
понимание текста предшествует его переводу, а поэтому надо учить
прежде всего правильно понимать текст;
3)
в учебном процессе следует использовать такие виды перевода, как
дословный и адекватный.
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ICT APPROACH TO LEARNING AND TEACHING ENGLISH
M. Kopchak, O. Hrabelska
Ivan Franko National University of Lviv
We live in the information age. The rapid development of information and
communications technology (ICT) brings in its wake a series of challenges to which
the teachers must respond. It should become a teacher‘s helpful ally administratively,
for example, providing a ready means for maintaining students‘ records of progress
as well as offering diverse opportunities for the preparation of resources.
Teachers need an understanding of the ways in which they can use information
and communication technologies to support and enhance their teaching across the
curriculum [2]. They also need an understanding of how students develop an ICT
capability, which enables them to deal with information critically in a rapidly
changing world. These are pedagogical issues and indeed the development of new
technologies often necessitates a shift in pedagogical approach in order to fully
exploit the educational potential of the technology.
Mobile technology has become commonplace in our lives. Accordingly,
including its use in curriculum activities is only a reflection of what is happening in
the world beyond the university premises. In the last few years there has been an
―explosion‘‘ in the range and diversity of ICT equipment that is small enough to be
carried around conveniently and to be used in the classroom. The range of mobile
technology available is substantial indeed. It includes laptops, tablet PCs, PDAs, MP3
players, iPods, etc. For example, with the help of a laptop students can successfully
create a multimedia presentation with images, text, audio and make it in the
classroom. Tape-recording tasks could be updated to involve the use of a PDA to
create sound files.
In particular, teachers might devise opportunities for students to use mobile
technologies to gather information, to enter, store and retrieve it. Students should also
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be taught to select from and add to information and to try things out and explore what
happens in real and imaginary situations. Having the chance to work with mobile
technologies, students should also be taught to talk about the information they need,
to prepare it and to interpret it and check its relevance. It is important to teach them
how to organize and reorganize information, to evaluate the effect of changing values
and to identify patterns and relationships. What seems to be particularly relevant in
considering mobile technologies is that they should be taught how to share and
exchange information, as well as consider its suitability for its audience and its
quality. Mobile technologies enable students to work with a range of information
while considering its characteristics and purposes, as well as assist them in
cooperating between themselves. For example, a tablet PC with a vertically oriented
screen can be passed around a classroom. Using a data projector and a wireless
connection, students can take their turns to make a contribution which will be shared
instantly by the whole class.
In their practical guide for teachers to inspire the best possible use of ICT, thus
supporting excellent English teaching, Tom Rank, Chris Warren and Trevor Millum
elucidate basic functions of using ICT in class which are aimed at developing basic
skills necessary for mastering the foreign language while motivating and teaching
students:

to explore and investigate;

to analyze the language;

to respond, interpret, reflect and evaluate;

to compose and create;

to transform;

to present and perform;

to communicate and collaborate;

to inspire, engage and entertain [3].
ICT approach has been put to good use in many foreign countries. There have
been inspections to monitor the effective use of ICT in learning and teaching English,
the findings of which have shown that:
 students consistently display high levels of interest, motivation and
enjoyment when involved in ICT-related activities,
 students respond well to opportunities to take more personal responsibility
for their own learning, such as time-limited challenges and research exercises
 students display high levels of collaboration and co-operation when working
in pairs or groups on shared tasks
 the best ICT-based collaborative group tasks and longer-term assignments
are open-ended and challenging [1].
Mobile technologies offer exciting prospects by extending the classroom both
spatially, or geographically, and temporally, so that learning does not have to take
place within any fixed parameters of location or time. Besides, they are transportable
and easily integrated with other equipment.
Given the advantages of ICT use in the classroom, teachers should consider
the ways in which mobile technologies might be applied in teaching and learning, as
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well as to explore them thoroughly so that they become familiar with their
characteristics and limitations. Once they have done this at a personal level they will
be better placed to determine a role for mobile technologies in the classroom, and to
persuade others that what they are proposing is worthwhile. However, it is fair to say
that the current programs of study in our country do not anticipate the widespread
adoption of mobile technologies in the classroom and the obvious reason for it is the
cost. Unfortunately, many schools and universities lack funding to integrate a variety
of mobile technologies into their curricula.
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ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДРУЧНИК ЯК ЗАСІБ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
О.Г. Корбут
Національний технічний університет України «КПІ»
Сучасна система освіти усе активніше використовує інформаційні
технології і комп'ютерні телекомунікації. Особливо динамічно розвивається
система дистанційної освіти, чому сприяє ряд факторів, і насамперед
оснащення освітніх установ потужною комп'ютерною технікою і розвиток
мережі Інтернет.
Лекційно-семінарська форма навчання давно втратила свою ефективність
- практика довела, що майже 50% навчального часу витрачається даремно.
Вивчаючи закордонний досвід, можна виділити наступний важливий аспект:
викладач виступає не в ролі розповсюджувача інформації (як це традиційно
прийнято), а в ролі консультанта, порадника, іноді навіть колеги студента. Це
дає деякі позитивні моменти: студенти беруть активну участь у процесі
навчання, привчаються мислити самостійно, моделювати реальні ситуації.
Розвиток інформаційних технологій надав нову, унікальну можливість
проведення занять - впровадження дистанційної форми навчання. Вона, по перше, дозволяє студенту самому вибрати час і місце для навчання, по - друге,
дає можливість одержати освіту особам, позбавленим можливості одержати
традиційну освіту в силу тих або інших причин, по - третє, використовувати в
навчанні нові інформаційні технології, в четверте, зменшує витрати на
навчання. З іншого боку, дистанційна освіта підсилює можливості
індивідуалізації навчання. Інформаційно-освітня система дистанційної освіти
це системно організована сукупність засобів передачі даних, інформаційних
ресурсів, апаратно-програмного і організаційно-методичного забезпечення,
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орієнтована на задоволення освітніх потреб користувачів. Дистанційна освіта є
однією з форм безперервної освіти.
Як правило, у дистанційній формі навчання застосовуються електронні
підручники. Достоїнствами цих підручників є: по - перше, їх мобільність, по друге, доступність зв'язку з комп'ютерними мережами, по - третє, адекватність
рівню розвитку сучасних наукових знань. З іншого боку, створення
електронних підручників сприяє також рішенню такої проблеми, як постійне
відновлення інформаційного матеріалу. У них також може бути розташована
велика кількість вправ і прикладів. Крім того, за допомогою електронних
підручників здійснюється контроль знань - комп'ютерне тестування.
Практика використання електронних підручників показала, що студенти
якісно засвоюють викладений матеріал, про що свідчать результати тестування.
Таким чином, розвиток інформаційних технологій дає велику можливість для
винаходу нових методів в навчанні іноземним мовам і підвищенні його якості.
Що ж таке "Електронний підручник" і в чому його відмінності від
звичайного підручника? Звичайно електронний підручник являє собою
комплект навчальних, контролюючих, моделюючих і інших програм,
розташованих на магнітних носіях (твердому або гнучкому дисках), у яких
відбито основний науковий зміст навчальної дисципліни. Електронний
підручник часто доповнює звичайний, а особливо ефективним він є у тих
випадках, коли він:
забезпечує практично миттєвий зворотний зв'язок;
допомагає швидко знайти необхідну інформацію (у тому числі
контекстний пошук), пошук якої у звичайному підручнику ускладнений;
істотно заощаджує час при багаторазових звертаннях до
гіпертекстових пояснень;
поряд з коротким текстом - показує, розповідає, моделює та інше
(саме тут виявляються можливості і переваги мультимедіа - технологій)
дозволяє швидко, але в темпі найбільш підходящому для конкретного
індивідуума, перевірити знання по певному розділу.
До недоліків електронного підручника можна віднести не зовсім гарну
фізіологічність дісплея як засобу сприйняття інформації (сприйняття з екрана
текстової інформації набагато менш зручно і ефективно, ніж читання книги) і
більш високу вартість у порівнянні з книгою.
Засоби створення електронних підручників можна розділити на групи,
наприклад, використовуючи комплексний критерій, що включає такі
показники, як призначення і функції, вимоги до технічного забезпечення,
особливості застосування. Відповідно до зазначеного критерію можлива
наступна класифікація:
традиційні алгоритмічні мови;
інструментальні засоби загального призначення;
засоби мультимедіа;
гіпертекстові і гіпермедіа засоби.
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Характерні риси електронних підручників, створених засобами прямого
програмування за допомогою традиційних алгоритмічних мов:
розмаїття стилів реалізації (колірна палітра, інтерфейс, структура,
подача матеріалу та інше.);
складність модифікації і супроводу;
більші витрати часу і трудомісткість;
відсутність апаратних обмежень, тобто можливість створення
електронного підручника, орієнтованого на наявну технічну базу.
Інструментальні засоби загального призначення призначені для створення
електронних підручників користувачами, що не є кваліфікованими
програмістами. Інструментальні засоби загального призначення забезпечують
наступні можливості:
формування структури електронного підручника;
введення, редагування і форматування тексту (текстовий редактор);
підготовка статичної ілюстративної частини (графічний редактор);
підготовка динамічної ілюстративної частини (звукових і
анімаційних фрагментів);
підключення модулів, що виконуються, реалізованих із
застосуванням інших засобів розробки.
До достоїнств інструментальних засобів загального призначення варто
віднести:
можливість створення електронного підручника особами, які не є
кваліфікованими програмістами;
істотне скорочення трудомісткості і строків розробки електронного
підручника;
невисокі вимоги до комп'ютерів і програмного забезпечення.
Разом з тим інструментальні засоби загального призначення мають ряд
недоліків, таких як:
далеко не дружній інтерфейс;
менші, у порівнянні з мультимедіа і гіпермедіа системами,
можливості;
відсутність можливості створення програм дистанційного навчання.
Ще до появи нової інформаційної технології експерти, провівши безліч
експериментів, виявили залежність між методом засвоєння матеріалу і
здатністю відновити отримані знання через якийсь час. Якщо матеріал був
звуковим, то людина запам'ятовувала близько 1\4 його обсягу. Якщо
інформація була представлена візуально - близько 1\3. При комбінуванні
впливу (зорового й слухового) запам'ятовування підвищувалося до половини, а
якщо людину залучали в активні дії в процесі вивчення, то засвоюваність
матеріалу підвищувалася до 75%.
Отже, мультимедіа означає об'єднання декількох способів подачі
інформації - текст, нерухомі зображення (малюнки і фотографії), зображення
що рухаються. Характерною відмінністю мультимедіа продуктів від інших
видів інформаційних ресурсів є помітно більший інформаційний обсяг.
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Гіпертекст - це спосіб нелінійної подачі текстового матеріалу, при якому
в тексті є виділені слова, що мають прив'язку до певних текстових фрагментів.
Таким чином, користувач не просто перегортає сторінки тексту, він може
відхилитися від лінійного опису по якому-небудь посиланню, тобто сам
управляє процесом видачі інформації. У гіпермедіа системі зображення можуть
використовуватися як фрагменти, а інформація може містити текст, графіку,
відеофрагменти, звук.
Використання гіпертекстової технології задовольняє таким вимогам до
електронних підручників як структурованість, зручність в обігу, наочність
викладеного матеріалу. При необхідності такий підручник можна "викласти" на
будь-якому сервері і його можна легко корегувати. При виборі засобів
необхідна оцінка наявності:
апаратних засобів певної конфігурації;
сертифікованих програмних систем;
фахівців необхідного рівня.
Крім того, необхідно враховувати призначення електронного підручника,
необхідність модифікації, доповнення новими даними, обмеження на обсяг
пам'яті та інше.
Традиційна
побудова
електронного
підручника:
пред'явлення
навчального матеріалу, практика, тестування. В той же час електронні
підручники повинні відповідати наступним вимогам:
1. Інформація з обраного курсу повинна бути добре структурована і
містити в собі закінчені фрагменти курсу з обмеженим числом нових понять.
2. Кожний фрагмент, поряд з текстом, повинен мати аудіо - або відео
інформацію.
3. Текстова інформація може дублювати деяку частину аудіо - або відео
інформації.
4. На ілюстраціях, що представляють складні моделі або пристрої,
повинна бути миттєва підказка, що з'являється або зникає синхронно з рухом
курсору по окремих елементах ілюстрації (карти, плану, схеми, креслення).
5. Текстова частина повинна супроводжуватися численними
перехресними посиланнями, що дозволяють скоротити час пошуку необхідної
інформації, а також потужним пошуковим центром.
6. Відеоінформація або анімація повинні супроводжувати розділи, які
важко зрозуміти у звичайному викладі. У цьому випадку витрати часу для
користувачів у багато разів менші в порівнянні з традиційним підручником.
7. Наявність аудіо інформації, що у багатьох випадках є основною і
незамінною змістовною частиною електронного підручника.
Можна виділити 3 основних режими роботи електронного підручника:
1. навчання без перевірки;
2. навчання з перевіркою, при якому наприкінці кожної глави (параграфа)
студенту пропонується відповісти на кілька питань, що дозволяють визначити
ступінь засвоєння матеріалу;
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3. тестовий контроль, призначений для підсумкового контролю знань з
виставленням оцінки.
Електронний варіант підручника вміщає в собі і засоби контролю, тому
що контроль знань є однієї з основних проблем у навчанні студентів. Довгий
час контроль знань, як правило, проводився в усній формі. На сучасному етапі
застосовуються різні методи тестування. Багато хто, звичайно, не розділяє цієї
позиції, вважаючи, що тести виключають такі необхідні навички, як
аналізування, зіставлення та інші. В системах дистанційного навчання
застосування новітніх технологій дає можливість якісно і по-новому вирішити
проблему контролю отриманих знань. Таким чином, можна сподіватися, що
застосування нових інформаційних технологій сприятиме підвищенню
ефективності навчання, а також є незамінним для самостійної підготовки
студентів.
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СТАНОВЛЕННЯ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ З ВИКОРИСТАННЯМ
ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Г.О. Корсун
Національний технічний університет України "КПІ"
Загальновизнаним є той факт, що в основі соціально-економічного
розвитку інформаційного суспільства лежить не матеріальне виробництво, а
виробництво інформації та знань. Для будь-якої країни ступінь її економічного
і технологічного розвитку, добробуту суспільства пропорційні середньому
рівню знань, умінь, навичок і кваліфікацій її активного населення.
На сучасному етапі інтеграції України до Європейського Співтовариства
виникає необхідність у реформуванні сучасної системи середньої та вищої
освіти і пошуку нових підходів у навчанні, вихованні та підготовці молоді до
трудової та професійної діяльності.
Слід також зазначити, що на сьогоднішній день дистанційна освіта поширене явище у багатьох країнах світу, і з кожним роком її популярність
зростає. Єдиного визначення для дистанційного навчання немає, але існує
безліч підходів до розуміння цього терміна. Поряд з терміном "дистанційне
навчання" вживаються і такі терміни, як заочне навчання, домашня освіта,
самостійне вивчення, відкрите навчання, незалежне навчання, екстернат,
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навчання на відстані тощо. Всі вони належать до однієї проблемної області,
проте мають дещо різні відтінки значень.
Різниця між традиційною формою навчання та дистанційною полягає в
тому, що основною метою дистанційного навчання є відокремлення вчителя від
учня. Вибір професії, або професійне самовизначення - основа
самоствердження людини в суспільстві, одне з головних рішень у житті. Під
професійним самовизначенням у педагогіці розуміють самопізнання та
об'єктивну самооцінку індивідуальних особливостей, співставлення своїх
професійно важливих якостей, можливостей з вимогами професій та
кон'юнктурою ринку праці. Дистанційне навчання дозволяє отримати вищу
освіту всім категоріям населення - від домогосподарок до менеджерів вищої
ланки, що бажають отримати другу вищу освіту. Дистанційне навчання дає
можливість негайно застосовувати отримані знання на практиці, адже воно
створене для отримання освіти без відриву від виробництва.
Становлення сучасного фахівця та професійне самовизначення – це
багатомірні процеси, які можна розглядати з різних точок зору: як серію задач,
які суспільство ставить перед особистістю, яка формується, і які дана
особистість повинна вирішити за певний період часу; як процес поетапного
прийняття рішень, за допомогою яких індивід формує баланс між своїми
побажаннями та нахилами, з одного боку, і потребами суспільства з іншого; як
процес формування індивідуального стилю життя, частиною якого є професійна
діяльність.
Люди з високою кваліфікацією краще пристосовані до можливих змін
профілю роботи, менше вразливі у випадках її втрати, спроможні оновлювати і
підвищувати рівень своїх знань і вмінь. Розвиток високих технологій у все
більших масштабах підвищує попит на інтелектуальність в освіті широких мас
населення будь-якої країни. Це кардинально змінює стан системи освіти в
суспільстві, її інституційний статус. Освіта стає не лише інструментом
взаємопроникнення знань і технологій у глобальному масштабі, а й капіталу,
засобом боротьби за ринок, розв‘язання геополітичних завдань.
Сучасному суспільству потрібна масова якісна освіта, яка спроможна
забезпечити зрослі вимоги до споживача та виробника матеріальних і духовних
благ. Виконати соціальне замовлення суспільства через збільшення асигнувань
на освіту, збільшення кількості навчальних закладів та іншими традиційними
способами не в змозі навіть заможні країни. Тому поява дистанційної освіти не
випадкова, це закономірний етап розвитку та адаптації освіти до сучасних умов.
Ідея освіти на відстані не є новою. Вона виникла з усвідомлення
суспільством необхідності навчання без відриву від професійної діяльності
більшої кількості людей і була втілена через систему заочної освіти. З 1938 р.
існує Міжнародна рада із заочної освіти, яка отримала в 1982 р. нову назву –
Міжнародна рада із заочної та дистанційної освіти (ІСДЕ – м. Осло, Норвегія,
http://www.icde.org). Збільшення попиту на освіту, комп‘ютеризація, нові
інформаційні технології, телекомунікації і т.п. дали змогу перевести навчання
на відстані на якісно інший рівень, а саме створення дистанційної освіти.
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Ініціатором застосування дистанційного навчання став Відкритий
університет Великобританії – навчальний заклад нового типу, світовий лідер в
галузі дистанційної освіти. Вже у 1996 році на семи його факультетах
навчалося близько 215 тис. чоловік. Цей вуз є лідером дистанційної освіти в
Західній Європі. У 1987 р. було засновано Європейську асоціацію університетів
з дистанційного навчання, яка в подальшому переросла в Європейський
відкритий університет, до його складу входять 17 членів-організаторів з
15 країн.
На сьогодні дистанційне навчання у вищих навчальних закладах Європи
стало повсякденною практикою. Найбільш відомими в галузі відкритої
дистанційної освіти стали такі вищі навчальні заклади: Національний
університет дистанційної освіти (Іспанія), Відкритий університет Нідерландів,
Дистанційний університет Хагена (Німеччина) та ін. Система освіти України
також активно долучилася до цього процесу. Основними завданнями системи
дистанційної освіти є підвищення якості освіти, розширення доступу
представників різних вікових груп та верств населення до освітніх ресурсів,
створення умов для безперервного навчання впродовж усього життя за рахунок
ефективного інтегрування інформаційно-комп‘ютерних технологій, в тому
числі дистанційного навчання, в освітню сферу.
Дистанційна освіта розширює і оновлює роль викладача, робить його
наставником-консультантом, який повинен координувати пізнавальний процес,
постійно удосконалювати ті курси, які він викладає, підвищувати творчу
активність і кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій, але викладач
в свою чергу не повинен забувати про те, що всі засоби ведення
профорієнтаційної роботи з молоддю повинні спиратися на потреби
особистості в самопізнанні й самооцінці, на потреби в активній пізнавальній
діяльності, в самовираженні й самоствердженні і бути спрямовані на
задоволення цих потреб і подальший їх розвиток.
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THE USE OF THE INTERNET IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING FOR
NON-LINGUISTIC STUDENTS
O.I. Krat
National Technical University of Ukraine "KPI"
This article is dedicated to the research of Internet potential when teaching
foreign languages to determine whether there is a significant improvement in the
development of the students‘ skills and whether there is a change in their attitudes,
beliefs, and motivation towards learning.
Fast evolution and availability of new technologies (satellites, multimedia,
educational games, electronic networks, new methods of generating and transmission
of visual and graphic information), have started to trigger the modernization of the
teaching teaming process and consequently stated to modify the way the educational
system works.
It is self-evident that the educational institutions cannot ignore these
developments. In the informational society there is a need for new skills and the basic
understanding of these technologies.
These new technologies are causing changes in the traditional pedagogical
models. They have broadened the possibilities for the foreign language learning
process.
Mastering English is very important, especially nowadays, when the significant
amount of technological and scientific information is published in this language.
Many students think that learning to use computers is important for their
majors and that developing communicative skills in English is also important for their
professional development. Consequently, they are motivated to write and read e-mail
messages in English. Besides, while using e-mails to learn a language they discover
that they can use English as a means of learning about the peoples of the world
including those whose native language is not English.
Facilities to use Internet are frequently available to students in Ukrainian
universities. For example, at the National Technical University of Ukraine, at the
Faculty of Linguistics there are several classrooms equipped with computers, which
are already connected to the Internet. These computers have software for the Internet
surfing and students can use these services during lessons as well as in their free time.
Therefore, it is essential to carry out projects that improve the abilities of Ukrainian
teachers to integrate the opportunities offered by the Internet when teaching English
and their awareness thereof.
Here are some Internet resources that we can use when teaching English
grouped by the purpose they serve:
1.
Authenticity. Teachers are always looking for authentic materials, but
their resources are limited. And the Internet is the biggest authentic source of
information (texts, materials, audio and video files).
2.
Up-to-date information. Information on the Internet will be up-to-date,
so teachers are no longer forced to use old-fashioned and outdated materials. Most
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web-sites have so-called webmasters – people who maintain the page and will make
sure the information is up-to-date.
3.
Visually-oriented approach. Nowadays students are becoming more and
more visually oriented. And the fact that students are reading while surfing the
Internet can be beneficial in teaching a foreign language.
4.
Internet search. Students will willingly search the information they are
interested in. They can also search some information for their projects, and some
texts to discuss in class.
5.
Communication with native speakers allows learners to practice specific
skills such as negotiating, persuading, clarifying meaning, requesting information,
and engaging in real-life, authentic discussion. Additionally, the internet gives the
opportunity to construct knowledge together by expressing themselves in print and
then assessing, evaluating, comparing, and reflecting on their own views and those of
others (Warschauer, 1997).
6.
E-mail usage. Using e-mail when learning a language is rather popular in
the USA and European countries. It is good for shy students, who tend to express
their opinions more openly without fear. This can give students self-confidence and
eventually improve their writing ability. It increases the participation when it is used
in classroom environment [3, 5]. For instance, it was found that the ESL learners
produce more sentences when it was compared to the situation in classroom
environment (Kern, 1995). It is also useful not only for the quantity but also the
quality of language [3]. Besides, students use more complex language when they
communicate in the Internet [5]. According to the research, the Internet changes the
interaction between learners and teachers [1]. There is less teacher and more learner
talk in computer classes. Furthermore, it changes teacher and students' roles [2] and
makes learning more student-centered [5].
7.
Students‟ works Internet publishing. Students can publish all or some of
their works (for instance, the best ones) on-line. The teacher can create such a website or use the faculty or department web-site.
8.
On-line TV channels and radio stations. Watching and listening to some
programmes online is very effective.
9.
Electronic Discussion Lists/Groups. A lot of Electronic discussion
groups exist on the Internet to provide a forum for people with similar interests,
where they can also engage in dialog and sharing of different resources. Hundreds of
lists of interest to foreign language teachers are available on the Internet. For
example,

Language Learning and Technology International – This list distributes
information about all aspects of the technology used in language teaching.

Intercultural E-Mail Classroom Connections K-12 – This list helps
foreign language teachers find partner classrooms for international and cross-cultural
e-mail exchanges.
In fact, these resources can be of great benefit if used systematically and
wisely.
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One of the most important factors in studying is motivation. In foreign
language studying it also plays a huge role. As for student of non-linguistic
specialties, they do not consider English as a priority subject during the semester.
They realize that English is important for their professional development but they
devote most of their time and efforts to the core content subjects. So, motivation is
even far more important to non-linguistic students. It should be mentioned that
students‘ motivation may appear from different sources.
M. Warschauer [4] conducted a survey on how the Internet motivates students
to learn foreign languages. The strongest factor in this survey is communication. It
involves students‘ wanting to communicate with native speakers in other countries.
But it also involves students wanting to communicate with other non-native speakers
in other parts of the world, as well as with their classmates and their teacher. The
benefits of this communication are seen as many: feeling part of a community,
developing thoughts and ideas, learning about different people and cultures, and
students' learning from each other.
The second factor, empowerment, revolves around more affective variables,
involving issues such as enhancing personal power, overcoming isolation, and
making it less threatening to contact people.
The third factor indicates that students think that computers can help them
learn better and more independently. Using computers, they feel that they can learn
faster, become more creative, and write better essays. They feel they have more
control of their learning and more opportunities to practice English. This gives them a
sense of responsibility towards their own learning and a sense of freedom.
The fourth factor is achievement, which includes both the perceived
instrumental benefits and the intrinsic satisfaction of accomplishment.
In conclusion it should be said that by now, however, it has become evident
that the Internet is here to stay and that it will influence society, as we know it. But
the idea of using the Internet and e-mail while teaching English is not to ask teachers
to abandon traditional teaching methods absolutely. The Internet should be seen as a
very useful complement not as a replacement of conventional teaching methods and
tools.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
І.А. Кубрак
Національний технічний університет України «КПІ»
Мовна освіта, її сучасний стан і перспективи для України, мовна політика
у сфері освіти постійно знаходяться у фокусі уваги педагогічної громадськості.
Метою навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах є формування
у студентів професійної комунікативної компетенції шляхом розвитку та
вдосконалення усіх видів мовленнєвої діяльності: читання, говоріння, письма та
аудіювання.
Проте, на шляху успішного оволодіння іноземною мовою у вищому
навчальному закладі стоїть низька мотивація студентів до вивчення мови. Тому
особливий інтерес представляє комунікативна спрямованість навчального
процесу та інтерактивні методи навчання та викладання, метою яких є
створення комфортних умов навчання, за яких кожен студент відчує свою
успішність, інтелектуальну спроможність.
Термін „інтерактивна педагогіка‖ відносно новий: до наукового обігу
його ввів у 1975 р. німецький дослідник Ганс Фріц. У своїх дослідженнях він
визначив 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.
Лінгвістичне значення слова «interactive», представлене в іншомовних
словниках, розтлумачує поняття „інтерактивності‖, „інтерактивного‖ як
взаємодію, або того, що взаємодіє, впливає один на одного.
Н.С. Мурадова стверджує, що інтерактивне навчання – це навчання,
заглиблене в процес спілкування. Для підвищення ефективності процесу
навчання необхідна наявність трьох компонентів спілкування, а саме:
комунікативний (передача та збереження вербальної і невербальної інформації),
інтерактивний (організація взаємодії в спільній діяльності) та перцептивний
(сприйняття та розуміння людини людиною).
О. Пометун вважає, що інтерактивними можна вважати технології, які
здійснюються шляхом активної взаємодії студентів у процесі навчання. Вони
дозволяють на підставі внеску кожного з учасників у ході заняття спільною
справою отримати нові знання і організувати корпоративну діяльність,
починаючи від окремої взаємодії двох-трьох осіб поміж собою й до широкої
співпраці багатьох.
У процесі навчання за комунікативним методом студенти набувають
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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 студентів 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.
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
особистості, на розкриття її резервних можливостей і творчого потенціалу,
створюють передумови для ефективного поліпшення навчального процесу у
вищих навчальних закладах.
Інтерактивний метод надає можливість вирішити комунікативно –
пізнавальні задачі засобами іншомовного спілкування. Інтерактивна діяльність
включає організацію і розвиток діалогічного мовлення, спрямованих на
взаєморозуміння, взаємодію, вирішення проблем, важливих для кожного із
учасників навчального процесу.
У системі інтерактивного навчання виділяють такі основні принципи
методики співробітництва:
а) позитивна взаємозалежність – група досягає успіху за умови гарного
виконання завдань кожним студентом;
б) індивідуальна відповідальність – працюючи в групі, кожен студент
виконує своє завдання, відмінне від інших;
в) однакова участь – кожному студенту надається однаковий за обсягом
час для ведення бесіди або завершення завдання;
г) одночасна взаємодія – коли всі студенти залучені до роботи.
У 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
навчальний процес активних нестандартних методів і форм роботи для кращого
свідомого засвоєння матеріалу. На 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)
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кола (inside/outside circles); мозковий штурм (brain storm); читання зигзагом
(jigsaw reading); обмін думками (think-pair-share); мереживна пилка, 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.
Уривки тексту роздають студентам для читання з подальшим обговоренням з
метою виявлення змісту всього тексту або висловлювання різних точок зору
щодо прочитаного.
Достатньо дієвим різновидом групової діяльності є метод „мереживна
пилка‖, розроблений Е.Аронсоном в 1978р. У створеній навчальній ситуації
студенти виступають у ролі педагога, передаючи один одному засвоєну
інформацію. Навчальна діяльність здійснюється у групах з 6 чоловік для роботи
з певними частинами навчального матеріалу, який об‘єднаний у блоки за
змістом і логікою. Кожен член групи опрацьовує свою частину матеріалу, потім
представники різних груп, що вивчали одне й те саме питання, зустрічаються і
обмінюються інформацією. Такий обмін називають „зустріч експертів‖. Після
цього „експерти‖ навчають власні групи тому, що дізналися. У свою чергу інші
члени групи аналогічним чином опрацьовують власну частину матеріалу, як
зубці однієї пилки. Засвоїти матеріал та отримати цілісне уявлення про явище,
що вивчається, можливо лише уважно слухаючи колег і роблячи відповідні
записи, тому студенти будуть зацікавлені у сумлінному виконанні власної та
спільної частин роботи. Цікаво те, що звітує по темі як кожний окремо, так і
група в цілому. На завершальному етапі викладач пропонує будь-якому члену
групи питання по темі. Всі ці аспекти дозволяють залучати до роботи та
активізувати навіть пасивних студентів із низькою мотивацією чи недостатнім
рівнем володіння іноземною мовою.
Використання інтерактивних форм навчання під час вивчення іноземних
мов у вузі буде ефективним, якщо зміст навчального процесу буде
перегукуватися з майбутньою професійною діяльністю студентів. Викладач
повинен зважати на рівень володіння мовою студентами, на рівень
сформованості комунікативних навичок. Потрібно слідкувати, щоб теоретичні
знання в процесі активного навчання ставали усвідомленими, щоб студент
розвивав і удосконалював не лише знання з мови, а й міг пов‘язувати їх з
майбутньою професійною діяльністю.
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:
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а) встановлення дружньої атмосфери і взаємозв‘язків між учасниками
спілкування;
б) студенти мають можливість бути більш незалежними і впевненими в
собі;
в) викладач заохочує студентів до співпраці, підбадьорює їх, вони не
бояться робити помилки;
г) студенти отримують можливість подолати страх перед мовним
бар‘єром;
д) викладач не домінує;
е) кожен студент залучений до роботи; має певне завдання;
ж) слабкі студенти можуть отримати допомогу від більш сильних;
з) 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 навички спілкування, встановити
емоційний контакт із студентами, навчити їх працювати в команді, зважати на
думки і висловлювання інших.
Використання зазначених інноваційних методів навчання надають
можливість викладачам іноземної мови впровадити та удосконалити нові
методи роботи, підвищити ефективність навчального процесу і рівень знань
студентів.
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ТЕХНОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ МІНІ-КОНФЕРЕНЦІЇ
І. П. Кузьміна
Національний технічний університет України «КПІ»
Конференція – це можливість отримати різнопланову інформацію з
питання, що цікавить, а також місце для спілкування та обміну думками між її
учасниками.
Аналіз досвіду проведення семінарських занять, що відображений у
педагогічній літературі, показав, що практика проведення семінарів у формі
міні-конференцій широко розповсюджена. Але часто процес підготовки
студентів до семінару зводиться до написання докладів і рефератів з певної
тематики, а проведення самих занять являє собою зачитування повідомлень
студентів по черзі. Думаю, що не можна рівняти усі заняття-міні-конференції за
одним зразком. Результат залежить від відповідального ставлення викладача до
підготовки заняття, сумлінної роботи студентів, грамотної організації мініконференції. Я вирішила поділитися з Вами своїм власним досвідом у
проведенні такого роду конференцій.
Як вибрати тематику міні-конференції?
Варіантів декілька. Наприклад:
1) За матеріалами практичних занять (згідно робочої навчальної
програми).
2) За темами, що виносяться на самостійну роботу студентів (згідно
робочої навчальної програми). Це може бути своєрідним контролем
виконання самостійної роботи студентів.
3) За проблемами, що запропоновані самими студентами, тобто
актуальні та цікаві для них питання.
4) За тематикою, яку обирає сам викладач.
Важливим моментом є те, що студенти обговорюють уже вирішені у
науці проблеми, з якими вони вже були ознайомлені раніше на заняттях з
фізики/математики або ін. предметів (залежно від спеціальності).
Міні-конференція може бути:
 міждисциплінарною: на заняття виноситься тема, яку необхідно
розглянути у різних аспектах: політичному, економічному, науковотехнічному, юридичному, етичному та психологічному. Наприклад, тема
може бути «Екологічні проблеми та методи боротьби з ними». Таку тему
можна розглянути у різних аспектах. Між студентами розподіляються
завдання для підготовки повідомлень за темою. Такий метод дозволяє
розширити кругозір студентів, бачити міжпредметні зв‘язки, привчає до
комплексної оцінки проблем.
 проблемною: перед вивченням якогось розділу курсу/теми викладач
пропонує обговорити проблеми, які пов‘язані зі змістом даного
розділу/теми. Перед цим студенти отримують завдання відібрати,
сформулювати та пояснити проблеми. Під час міні-конференції
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відбувається обговорення проблем, про які було згадано у доповідях.
Метод проблемного семінару дозволяє виявити рівень знань студентів у
даній області та сформувати стійкий інтерес до розділу/теми, що
вивчається.
 тематичною: цей вид міні-конференції готується і проводиться з метою
акцентувати увагу студентів на якій-небудь актуальній темі або на
найбільш важливих і суттєвих її аспектах. Перед початком заняття
студентам дається завдання – виокремити суттєві сторони теми.
Тематична міні-конференція поглиблює знання студентів, орієнтує їх на
активний пошук шляхів і способів вирішення даної проблеми.
 орієнтаційною: предметом цих міні-конференцій стають нові аспекти
відомих тем або способів вирішення вже поставлених проблем, що
вивчаються, опубліковані офіційно матеріали та т. ін. Наприклад, можна
взяти який-небудь закон, студентам пропонується висказати свої
міркування, свою точку зору, можливі варіанти застосування цього
закону. Метод орієнтаційних міні-конференцій допомагає підготувати до
активного та продуктивного вивчення нового матеріалу, аспекту або
проблеми.
Важливою умовою проведення міні-конференції є те, що студенти
повинні діяти злагоджено, слід усім разом зустрітися, обговорити, хто і яке
питання буде висвітлювати. Так як міні-конференція займає приблизно півтори
години (пара), доповіді студентів не повинні бути довгими, слід коротко,
лаконічно звернути увагу на основні моменти, так як ще повинен залишатися
час на обговорення, відповіді на запитання. Студент доповідає, а потім інші
студенти задають питання, що виникли у них до доповідача. Так як тема на
конференцію виноситься знайома кожному, то проблем із питаннями, як
правило, не виникає, тим більше, що до самої конференції студенти
зустрічаються разом, обговорюють різні моменти, тому вони мають уявлення,
про що буде йти мова на занятті. Якщо є така можливість, доповіді можуть
супроводжуватися презентаціями. У кінці заняття підводиться загальний
підсумок міні-конференції.
Заздалегідь одному студенту можна запропонувати роль журналіста. Він
протягом міні-конференції уважно заслуховує доповіді та робить своєрідний
підсумок того, як все проходило, які питання висвітлювалися, наскільки вдало
проходила конференція та т. ін. Потім, на наступному занятті, він представляє
свою статтю-звіт. Ця роль не є обов‘язковою, просто інколи є студенти, у яких
виникає бажання цим зайнятися.
У групі завжди є студенти, які погано володіють іноземною мовою. Якщо
вони не можуть виступити з доповіддю, вони виконують інші завдання,
допомагають доповідачам у пошуку інформації або підготовці презентації, ін.
Усі студенти мають бути залученими до роботи.
Міні-конференцію краще проводити не на початку семестру, щоб
студенти мали змогу якісно підготуватися.
Процедура підготовки до конференції має таку схему:
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вибір теми.
складання плану дослідження.
сбір матеріалів.
узагальнення отриманих даних.
доповідь. Студенти виступають з короткими доповідями за результатами
власних досліджень з обраної проблеми.
Слід наголосити, що приймаючи участь у міні-конференції, студенти
розвивають такі вміння:
 бачити проблему;
 ставити запитання;
 висувати гіпотези;
 давати визначення поняттям;
 класифікувати;
 спостерігати;
 робити висновки;
 структурувати матеріал;
 готувати тексти власних доповідей;
 пояснювати, доводити, захищати свої ідеї й ін.
При проведенні міні-конференції можуть виникнути деякі проблеми.
Наприклад:
 недотримання регламенту;
 потік питань від одного студента;
 «самоствердження» студента, намагання розпочати дискусію;
 відсутність питань.
Але, як правило, проблем не виникає, якщо готуватися до конференції
організовано, обговорювати усі моменти, які можуть викликати проблемні
ситуації.
Не можна не зауважити, що подібні заняття не лише покращують знання
студентів, але й вносять у їх навчання різноманіття, навіть, я б сказала,
адреналін, так як більшість студентів відчуває страх і невпевненість,
виступаючи із доповіддю перед аудиторією. Тому це для них своєрідне
подолання психологічних бар‘єрів і гарна практика на майбутнє.
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THE IMPACT OF THE CEF ON THE QUALITY OF TEACHING AND
LEARNING LANGUAGES
O. M. Leonova
National Technical University of Ukraine “KPI”
Socio-economic and political changes in society, strengthening the
independence of Ukraine, its joining the civilized world community are impossible
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without a structural reform of its national higher education system securing mobility,
employment and competitiveness of our specialists. One of the prerequisites for
Ukraine‘s joining the European Higher Education Area is achievement of the
Bologna process objectives in the domain of higher education system.
The European integration process covering more and more spheres of life
includes higher education. Ukraine, endeavouring to become an equal partner in the
Bologna process and to the teaching process in accordance with the Common
European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment,
has made radical changes in the national system of higher education in Ukraine. That
is why the reform of national education was launched in Ukraine. Among the major
issues of the reform were:
- development of new curricula,
- transition to a two-stage system of higher education,
- modular organization of educational process,
- European Credit Transfer System (ECTS) of assessment et cetera.
The reform of higher education, of course, is relevant to language education as
well. Striving to improve the quality of communication between Europeans with
different linguistic and cultural backgrounds and overcome the barriers obstacles to
successful communication among professionals working in the field of modern
languages, with the obstacles arising from the different educational systems in
Europe, the Council of Europe created the Common European Framework of
Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR).
The Common European Framework provides the means of teaching/learning
organization for those engaged in the process (teachers, materials designers,
educational administrators, examination boards and so on). It gives a basis for the
elaboration of language syllabuses, curricula, examinations, textbooks. It also
describes what language learners have to learn in order to use a language for
communication and what knowledge and skills they have to develop to be able to
communicate effectively.
Following the recommendations outlined in CEFR language teachers are
working hard on the accomplishment of the following tasks:
- increasing the effectiveness of language education,
- encouraging life-long learning,
- creating favorable conditions for learning foreign languages.
The effectiveness of the education reform implementation and the possibility of
integration into the European Higher Education Area depend on the degree of the
compliance of the national parameters of teaching and learning with internationally
recognized standards outlined in CEFR. That is why the authors of the new teaching
programs take into account the basic CEFR requirements, form the aims of the
program in accordance with the objectives of the CEFR, provide recommendations
for assessment and give a clear description of the professional linguistic competences
that can be recognized both in Ukraine and in Europe.
An important factor aimed at the improvement of the quality of language
learning is the introduction of Common Reference Levels. First of all, level of
110

language proficiency is a guide to developing programs and modules. In addition, it
allows the teacher to identify the gaps in training, i.e. the difference between the
initial and the target levels of a student taking a particular course, which is reflected
in terms of internationally recognized scales of levels.
Identification of the gaps in learning is very essential for defining the content
and duration of the course. This is a valuable reference for teachers and for students,
because it helps to determine what is desirable in the course and what really can be
achieved. Awareness of this gap is also extremely important to the management of
universities, since university authorities decide how many hours should be allotted to
the course. Recognition of the gaps in learning/training forms the basis for increasing
the responsibility of both teachers and students. Students‘ awareness of their entrance
and target levels allows to develop a proper curriculum for achieving the objectives
of the ESP program.
Setting a clearly defined scale of levels also enables to segment the teaching/
learning process while developing the programs, working out the materials for
qualification examination, developing the materials for teaching. Authors of the
National Curriculum for Universities – English for Specific Purposes, developed on
the basis of CEFR, provide recommendations for the development of
teaching/learning materials. The program states that it is impossible to realize the
goals and objectives of the program only using one textbook blindly and
systematically, as no textbook can meet the needs of particular group of students in
the context of ESP. Teachers should develop their own sets of resource materials and
the main sources of the set are authentic materials. The inadequacy irrelevance of
existing training materials and a lack of authentic resources that meet the needs of
students can be compensated by combining three strategies: 1) the use, adaptation and
selection of materials from existing textbooks, 2) adaptation of available authentic
materials and 3) creation of new teaching materials to meet the needs the students.
Thus, the levels of English language proficiency and scales of their descriptors
give us an opportunity to formulate the objectives of the course and develop
teaching/learning materials of high quality.
It should be noted that the introduction of Common European Levels does not
deprive different universities of the possibility to develop their own levels and
describe them. But the use of standard levels of language mastery in program design
provides the opportunity to receive the recognition of our assessment in the European
format, which undoubtedly increases the motivation for learning, and thus affects the
quality of education. Descriptors developed and confirmed by the Council of Europe
Recommendations, oriented to the experts, become a successful tool for the
determining of learning outcomes. Existing national assessment systems are very
diverse, so using Common European Levels and Descriptive scales creates the
preconditions for transparency and recognition both in national and international area.
In fact, this lays the foundation for the quality education in this context.
Scales of the Common European Levels help the developers to create tests for
the assessment at various stages throughout the course. (Assessment on entry, start,
progress, and final assessment in each module, end-of-course assessment aimed at the
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determining of the level of students‘ communicative language behavior according to
program requirements and descriptors of the CEL. Cambridge PET, FCE, CAE,
IELTS, BEC may be used as a model by the test developers.) Properly designed and
conducted tests provide reliable and valid results that are correlated with the
internationally recognized CEL recommended by CEFR.
An important factor for the improving of education quality is attracting
students to self-assessment, as thus they are given the opportunity to take the
responsibility for their learning. That‘s why students should be provided with reliable
and practical tools for self-assessment. An important step in this direction is the
development and implementation of the European Language Portfolio (ELP), which
allows a learner to record and reflect various aspects of the language biography. ELP
structure allows not only officially recognized achievements obtained in the language
courses but informal experience as well to be included in the portfolio. The emphasis
on self-assessment promotes autonomous learning throughout life. It is expected that
language portfolio will also have an impact on the development of programs because
of growing learners‘ awareness of learning goals. Portfolios will also encourage
students to strive to high quality language courses.
Using a modular course design also significantly affects the improvement of
education quality. Modular design gives the possibility to systematize the
teaching/learning materials, to specify the content of the modules, to set clear
objectives in accordance with the target proficiency level for each module. It provides
a clear structure of testing for the assessment of all kinds. Introduction of modular
course design in Ukraine brings the national educational system to meet the Bologna
process objectives and facilitate the mobility of Ukrainian students in Europe, which
in turn increases the motivation to study a foreign language, and thus affects the
quality of education.
One of the key elements influencing the quality of language learning process is
the introduction of the European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).
ECTS makes teaching and learning in higher education more transparent across
Europe and facilitates the recognition of all studies. The system allows for the
transfer of learning experiences between different institutions, greater student
mobility and more flexible routes to gain degrees. It also aids curriculum design and
quality assurance. Among the advantages of the ECTS are:
Improving the quality and increasing the volume of students‘
learning through their own deliberate distribution of workload in order to
obtain high ranking points in contrast to the traditional grading system, which
stimulates the activity of students only during sessions;
Increasing the activity of students during the semester due to
transparency of assessment system, students can systematically control their
achievements;
Increasing the motivation of students to deepen their working
knowledge of foreign languages;
Encouraging systematic independent work of students;
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Identification and development of students‘ creative abilities,
encouraging their performance and creative work;
Improving students‘ attendance of classes;
Enhancing the validity and reliability of assessment by systematic
quantitative indicators;
Improving the quality of teaching through teacher‘s selfassessment of teaching techniques and methods and the resulting adjustment of
teaching techniques;
Planning a large number of tests required by ECTS, and working
out reliable criteria for assessing different kinds of learning activities;
Improving the teaching process, rigid structuring the materials and
rational use of time allotted for the discipline.
Thus, it is safe to say that the introduction of recommended levels of language
proficiency, the development of level descriptors, modular course design, application
of ECTS, and implementation of the language portfolio undoubtedly improve the
quality of language education.
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НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЙ
К.А. Лісецький
Національний технічний університет України «КПІ»
Інтернет і змішане навчальне середовище є відносними новачками у світі
вищої освіти. Обидва ці формати забезпечують гнучкість по відношенні до
традиційного навчання, а також надають можливість навчальним організаціям
пропонувати навчання в різних умовах донесення навчального матеріалу.
Arbaugh, Dessai, Rau і Sridhar дають таке визначення змішаному
навчанні: «це інтегроване он-лайн навчання поєднане з традиційним заняттям,
де від 20% до 70% матеріалу доставляється до студента за допомогою
Інтернету. Ми визначаємо он-лайн курс, як такий де повністю всі матеріали
вивчаються он-лайн, а змішаний курс, це курс в якому лише частина матеріалів
вивчаються в аудиторіях (але більшість матеріалу вивчаються он-лайн )».
Існує кілька провісників успіху навчання в режимі он-лайн: студентський
чинник (мотивація, завзятість, і академічні самооцінка), ситуаційні фактори
(життєві обставини, підтримка колег по навчанні та сім‘ї), і освітні чинники
системи (у тому числі якість навчальних матеріалів, складність матеріалів, а
також доступність навчання інструктора он-лайн навчанню).
Є дві поширених моделей для он-лайн навчання. Одна, в якій інструктор
розробляє он-лайн навчальну програму, а також керує дискусіями студентів і
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виставляє оцінки, в той час як навчання проходить по одинці. Інша модель
передбачає функції інструктора направлені на просування існуючих он-лайн
курсів, в управлінні та оцінці дискусій і оцінок, де навчальна програма вже є
визначена.
Концепція змішаного (гібридного) навчання також включає в себе дві
моделі:

змішана модель, в якій значна частина традиційного навчання
заміняється он-лайн сесіями

доповнююча модель, в якій он-лайн сесія є доповненням до
традиційного курсу.
Використання Інтернет технологій дає змогу змісту, не тільки бути
донесеним до студентів, але й бути зв‘язком із студентами, через обговорення,
діалоги, а також через власне дослідження. Зміст курсу може бути донесеним
до студентів через гіперпосилання, текст, мультимедійні ресурси, он-лайн
дискусії, чати, особисті блоги, вікі і т.д. Синхронні та асинхронні моделі
навчання, відеоконференції, он-лайн чати, підкасти і можливість доступу до
матеріалів курсу з високо-портативних пристроїв, надають студентам режими
для навчання та доступу до інформації в різних формах. Різноманітність - ще
одна перевага навчання в режимі он-лайн. За допомогою процесу обміну,
студент також має змогу змінювати зміст курсу. Чим більш різноманітна
інформація, тим більша ймовірність що студенти будуть працювати із змістом
більш ефективно.
В той час як он-лайн навчання має багато переваг, існують і деякі
проблеми в порівнянні з аудиторним навчанням. В залежності від формату онлайн курсу, одним зі недоліків може бути відсутність безпосереднього
зворотного зв'язку з викладачем. Коли студенти перебувають на традиційному
аудиторному занятті, вони можуть задати уточнюючі питання і отримувати
негайні відповіді.
В Інтернет студентів не завжди є можливості для негайного зворотного
зв'язку, і це може створити занепокоєння і розчарування для студентів. Інтернет
студенти часто не знайомі з типами дискурсу, які відбуваються в електронній
аудиторії і потрібен час, щоб ознайомитися з он-лайн платформою. Питання
зворотнього зв‘язку та час на ознайомлення з он-лайн платформою можуть
спричинити перевантаження студентів і сприяти спаду інтересу до навчання з
використанням Інтернет технологій. Студенти мають змогу звертатися до
одного інструктора для отримання відповіді на свої запитання. Однак, якщо
інструктор не в мережі, студентам, можливо, доведеться почекати день або
більше, щоб отримати відповідь на своє питання. По причині того що,
більшість он-лайн курсів дозволяють студентам самостійно вибирати швидкість
вивчення матеріалу і студенти мають тільки певну кількість годин на тиждень,
щоб виконати заплановані завдання, вони часто вимагають швидкого
зворотнього зв‘язку.
Забезпечення адекватного і широкого зворотного зв'язку для всіх
студентів може бути складним і трудомістким як для традиційного, так і для он114

лайн навчання. Але, в он-лайн курсах, де часто є щотижнево визначені
обговорення, це може означати, що інструктор повинен уважно читати,
відповідати, і оцінити сотні повідомлень на тиждень. У міру збільшення числа
он-лайн студентів і зростання потреб он-лайн курсу до урізноманітнення
завдань, труднощі з управління його будуть зростати.
Очевидно, що, впроваджуючи в навчальний процес сучасні методи
навчання, можна значно підвищити його якість, зробити навчальний процес
більш гнучким, стимулювати студентів до самостійної роботи. Але тільки при
правильній організації змішане навчання здатне забезпечити найвищу якість.
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НАВЧАННЯ ГРАМАТИЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У НЕМОВНОМУ ВУЗІ
Л.В.Ломакіна
Національний технічний університет України “КПІ”
Вивчення іноземної мови у немовному вузі ставить своєю метою
практичне оволодіння мовою, специфіка якої визначається наступною
професійною діяльністю.
У сучасній методиці приділяється досить багато уваги проблемі навчання
іноземній мові з метою спілкування, однак, студенти зацікавлені в придбанні не
тільки навичок спілкування, але й граматичних навичок, оскільки вони
сприяють більш упевненому та ефективному використанню англійської мови.
Практика роботи зі студентами у немовному вузі, на факультеті
електроніки НТУУ «КПІ», переконливо показала, що студенти: зазнають
труднощів при ситуативному використанні граматичних явищ; не мають досить
розвинених навичок вживання граматичних форм; більшість студентів
навчилися використовувати в мові тільки дуже прості граматичні структури та
мають труднощі щодо використання елементів мови, які роблять іншомовні
висловлення природними. Тобто процес навчання іноземній мові не відповідає
сучасним вимогам формування комунікативної компетенції у студентів, тоді як
критерієм засвоєння мови повинна виступати результативність виконання
поставленого комунікативного завдання.
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З метою подолання зазначених недоліків представляється необхідним
розглянути теоретичні передумови комунікативного підходу до навчання
граматиці іноземної (англійської) мови.
Передумови для формування методичних основ навчання комунікативній
граматиці розроблялися закордонними і вітчизняними методистами в рамках
комунікативного підходу. Комунікативний підхід передбачає залучення
студента в мовний процес, що забезпечує більш природне середовище для
сприйняття іноземної мови, ніж заняття з домінуючою роллю формальної
граматики. Проте, існує небезпека, що такий підхід до навчання іноземній мові
може призвести до розвитку граматично неправильної форми мови.
Формування граматичної компетенції є невід'ємною складовою
формування мовної компетенції в цілому. Однак, у вітчизняній методичній
літературі комунікативний підхід застосовується в основному для розвитку
навичок усного мовлення, граматичний же аспект цього підходу розроблений,
недостатньо чітко.
Виникаючі проблеми можна вирішити, вивчивши теоретичні передумови,
пов'язані з механізмом формування граматичних навичок та умінь у
навчальному процесі.
Аналіз науково-методичної літератури, що описує різні дидактичні
підходи до навчання іноземній мові, а також основних джерел, які містять
теоретичні та практичні питання, пов'язані з комунікативним підходом до
навчання іноземній мові взагалі і граматиці зокрема, показав, що
комунікативний підхід має за мету навчання оволодіння мовою як засобом
спілкування, і є найбільш адекватним в умовах роботи зі студентами немовних
вузів [1].
Розглянуті теоретичні положення визначили найважливіші принципи
комунікативного підходу: мовна спрямованість процесу навчання; орієнтація
як на змістовну, так і на формальну сторону висловлення; функціональність у
відборі та організації матеріалу; ситуативність у відборі матеріалу та організації
тренування;
використання
автентичних
матеріалів;
використання
комунікативних завдань;
індивідуалізація процесу з урахуванням явищ
інтерференції і переносу.
Дослідження граматики в рамках комунікативного підходу дозволило
зробити висновок, що граматичні явища вивчаються та засвоюються не як
окремо взяті форми і структури, а як комплекс засобів вираження певних
думок, відносин, комунікативних намірів, коли мовна і комунікативна
компетенція взаємозалежні в мовному процесі. Оскільки основною метою
навчання мові є комунікація, досліджувані граматичні явища обмежуються
ситуативними параметрами, що враховують соціальні, семантичні та
дискурсивні фактори. Формування комунікативної компетенції, що має
внутрішню структуру та передбачає ієрархічні відносини між її компонентами,
включає формування лінгвістичної компетенції, яка містить численні аспекти
лінгвістичних знань, у тому числі і граматичну компетенцію.
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Навчання граматиці іноземної мови у немовному вузі може бути більш
ефективним, якщо використовувати модель навчання граматиці в рамках
комунікативного підходу з опорою на функції мовних структур у ситуаціях,
характерних для професійної діяльності.
На практиці доцільно застосовувати комплекс ефективних дидактичних
прийомів навчання комунікативній граматиці з метою досягнення рівня,
необхідного для обміну іншомовною інформацією.
Введення граматичного матеріалу слід починати з його презентації в
адекватному контексті. Під час мовної практики увага осіб, що навчаються,
акцентується на функції та формі досліджуваного граматичного явища, яке
сприяє формуванню граматичної навички. Комунікативна практика спрямована
на розвиток і удосконалення комунікативних граматичних навичок та умінь.
Підсумком роботи є сформованість граматичних навичок та умінь у процесі
навчання, рівень якої визначається різними видами контролю.
Під час навчання пропонується використовувати такі завдання:
заповнення пробілів відповідною граматичною формою; трансформація;
заповнення пробілів із великим вибором/без варіантів (за змістом); побудова
речень шляхом сполучення слів зі стовпчиків; відтворення автентичних діалогів
у парах і складання діалогів за аналогією зі зразками, роблячи підстановку
лексичних одиниць у граматичних структурах; драматизована пародія; робота
зі змістом тексту; трансформація тексту; використання пісень і поезії; рольова
гра із запропонованими ролями.
Серед багатоцільових завдань найбільш ефективними є: завдання із
заповненням інформаційних пробілів; завдання, що надають вибір рішення
питання; завдання з "відкритим фіналом"; завершення речень/текстів; завдання
на послідовність складових частин тексту; рольові ігри; завдання на
імпровізацію - уявлювані ситуації (симуляції); завдання на бесіду за змістом
ілюстрацій/графіків/схем; різні варіанти переказу змісту тексту; створення
оригінальних історій на базі тексту з наступним обговоренням у групі;
завдання на перекодування інформації; ігри із проблемно-орієнтованими
завданнями [2].
Особливістю завдань, що входять у даний комплекс, є їхня комунікативна
спрямованість, що виражається в переважно парній і груповій роботі студентів.
Визначення змісту навчання, відбір граматичних явищ пропонується
проводити відповідно до професійно-значимих ситуацій чотирьох
комунікативних сфер (особиста, суспільна, освітня, професійна). Критеріями
відбору граматичних явищ є їх частота застосування і функціональність у
професійно-значимих ситуаціях спілкування.
Граматичні навички в навчальному процесі формуються на понятійному
рівні (значення, що виражаються особистими формами дієслова) і
комунікативному рівні (твердження, питання і відповіді, заперечення та
підтвердження, що виражаються різними типами речень; ступені ймовірності,
що виражаються модальними дієсловами).
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Комунікативно-граматичні вміння розвиваються в усному мовленні (опис
емоцій, що передається дієсловами, які виражають відношення промовця:
волевиявлення, дозвіл і обов'язки, вплив на людей. Вони передаються та
удосконалюються на дискурсивному рівні (логіка, зв‘язність і послідовність
викладу тексту, реалізовані за допомогою вступних слів і фраз, що зв‘язують
слова і конструкції).
Зміст навчання спрямованого на формування граматичної компетенції у
студентів технічного вузу пропонується реалізовувати в комплексі
комунікативних граматичних завдань, розробленому для базового рівня
володіння мовою. Граматичний матеріал вивчається по тематиці, відібраної для
даного рівня навченості.
Література:
1. Алексеева Л.Е. Оптимизация процесса обучения иноязычному
профессионально ориентированному общению студентов факультета
международных отношений (на материале английского языка): дис. кандидата
пед.наук / Л.Е.Алексеева. – Санкт-Петербург, 2002. – 201с.
2. Алексеева Л.Е. К вопросу о составлении программ курса английского
языка для неязыковых вузов / Л.Е.Алексеева, Л.Б.Кузнецова, 2000. – 12с. –
(Рукопись).
ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ
СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
У РЕЦЕПТИВНИХ ВИДАХ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
І.В. Максак
Чернігівський національний педагогічний університет
ім. Т.Г. Шевченка
На сучасному етапі розвитку методичної науки одним із пріоритетних
завдань навчання іноземної мови є формування в учнів усіх ступенів
загальноосвітніх навчальних закладів у цілому, і початкового зокрема,
соціокультурної компетенції. Це, у свою чергу, передбачає не тільки наявність
знань про національно-культурні особливості країни, мова якої вивчається, про
норми мовленнєвої і немовленнєвої поведінки її носіїв, уміння будувати свою
поведінку відповідно до цих особливостей і норм, а й формування свого
власного соціокультурного досвіду у міжкультурному спілкуванні, й зумовлює
актуальність нашого дослідження.
Проаналізувавши
науково-методичну
літературу,
ми
можемо
стверджувати, що існує низка трактувань соціокультурної компетенції та її
складників, чого не скажеш про означення соціокультурної компетенції у
рецептивних видах мовленнєвої діяльності. Перед тим як дослідити змістову
наповненість
соціокультурної
компетенції
у
процесі
навчання
аудіювання/читання, виокремимо поняття «соціокультурна компетенція у
рецептивних видах мовленнєвої діяльності».
118

Так, у рамках цієї розвідки вважаємо необхідним дотримуватися точки
зору С.І.Шукліної, яка трактує соціокультурну компетенцію в англомовному
читанні й аудіюванні як розуміння, осмислення, інтерпретацію соціокультурної
інформації у прочитаних/прослуханих текстах, що веде до взаєморозуміння між
адресантом та адресатом у діалозі культур [1]. До складників соціокультурної
компетенції у рецептивних видах мовленнєвої діяльності варто віднести, на
наш
погляд,
лінгвокраїнознавчий,
культурокраїнознавчий
та
соціолінгвістичний компоненти. А відтак соціокультурну компетенцію у
молодших школярів під час англомовного аудіювання/читання ми тлумачимо
як інтегративну властивість особистості, що виражається в гармонії
культурокраїнознавчої, лінгвокраїнознавчої, соціолінгвістичної компетенцій,
які дозволяють індивідові сприймати й розуміти закономірності розвитку
культури як процесу створення, збереження і трансляції загальнолюдських
цінностей, орієнтуватись у традиціях, реаліях, звичаях, духовних цінностях не
лише свого народу, але й інших націй, уміти спілкуватись іноземною мовою у
сучасному світі, оперуючи культурними поняттями і реаліями різних народів.
Змістову наповненість соціокультурної компетенції під час навчання
рецептивних видів мовленнєвої діяльності складають:соціокультурний
матеріал, соціокультурні знання; навички розуміння лексичних одиниць
соціокультурного характеру; вміння розуміти соціокультурну інформацію
письмових та усних текстів; основи інтеркультурних умінь, що сприяють
діалогу культур. Формуючи у молодших школярів соціокультурну
компетенцію під час слухання та читання англомовних текстів, ми будемо
керуватися вимогами Програми з англійської мови для загальноосвітніх
навчальних закладів із внесенням певних доповнень та змін, що
регламентується «Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти:
вивчення, викладання, оцінювання». Крім цього, процес формування
соціокультурної компетенції у рецептивних видах мовленнєвої діяльності
характеризується такими тенденціями як міжкультурність у діалозі культур із
поступовим переходом до полілогу культур , інтегративність, міжпредметність,
інноваційність, орієнтованість на особистість учня. Урахування усіх тенденцій
вимагає розгляду психолого-педагогічних передумов формування такої
компетенції, пошуку відповідного засобу реалізації вказаних вище тенденцій, а
також обґрунтованої методики навчання англомовного аудіювання й читання із
соціокультурним потенціалом.
До передумов психологічного характеру відносяться індивідуальнопсихологічні особливості й характеристики учнів початкової школи, їх
соціально-психологічні якості, що покладені в основу готовності молодшого
школяра до формування англомовної соціокультурної компетенції в
аудіюванні/читанні, а також специфіка сприйняття, розуміння, інтерпретація і
трансляція реципієнтом соціокультурної інформації у прослуханих чи
прочитаних текстах.
Ефективність методики формування соціокультурної компетенції в учнів
початкових класів в англомовному аудіюванні/читанні може бути забезпечена
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шляхом реалізації дидактичних передумов, що полягають в урахуванні у
навчанні іноземної мови загальноприйнятих дидактичних принципів (принципу
всебічного розвитку особистості шляхом цілісного впливу навчальновиховного
процесу,
принципу
виховуючого
навчання,
принципу
природовідповідності організації навчання, принципу активності, принципу
проблемності, принципу посильності, принципу наочності, принципу
індивідуалізації навчання.
Комплекс педагогічних умов передбачає спрямування навчального
процесу на міжкультурне спілкування, наступність у навчанні іноземної мови;
застосування полісенсорного підходу під час навчання дітей молодшого
шкільного віку; актуалізацію і формування позитивної пізнавальної та
соціокультурної мотивації шляхом використання у процесі навчання
різножанрових навчальних текстів; використання доцільно відібраного
навчального матеріалу соціокультурного характеру; стимулювання творчої
пізнавальної діяльності школярів молодшого шкільного віку; створення
ситуацій успіху шляхом інтеграції навчального змісту на основі міжпредметних
зв‘язків, застосування особистісно орієнтованого, комунікативно-діяльнісного,
соціокультурного, інтегративного, інноваційного підходів до процесу
формування соціокультурної компетенції; створення моделі навчання учнів
початкової школи соціокультурної компетенції у процесі навчання рецептивних
видів мовленнєвої діяльності із комплексним оволодінням учнями складниками
цієї компетенції із залученням відповідних засобів навчання.
Отже, аналіз психолого-педагогічної і методичної наукової літератури
уможливив виокремлення таких теоретичних передумов, як вікові
індивідуально-психологічні особливості, характеристики і соціальнопсихологічні якості учнів початкової школи; дидактичні передумови; специфіка
рецептивних процесів мовлення; педагогічні умови навчання молодших
школярів англомовного слухання/читання із соціокультурним компонентом;
сучасні соціокультурні тенденції процесу навчання іноземних мов в цілому,і
англійської зокрема, які варто враховувати у процесі розробки методики
формування соціокультурної компетенції в англомовному аудіюванні/читанні,
оскільки вони створюють міцне підґрунтя для ефективного формування
зазначеної вище компетенції.
Подальшого наукового дослідження потребує питання доцільного
використання ефективних засобів навчання і новітніх технологій формування й
удосконалення англомовної соціокультурної компетенції у рецептивних видах
мовленнєвої діяльності.
Література:
1. Шукліна С.І. Методика контролю сформованості соціокультурної
компетенції в рецептивних видах мовленнєвої діяльності майбутніх вчителів:
автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. /Шукліна Світлана Іванівна – К, 2006.
– 21с.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
СО СТУДЕНТАМИ-СОЦИОЛОГАМИ
И.В. Мальцева
Национальный технический университет Украины «КПИ»
В индивидуальном плане преподавателя некоторое количество часов
всегда выделено под проведение консультаций. И даже если количество этих
часов невелико, всегда возникает вопрос как эффективно ими распорядиться. С
другой стороны, консультации, обозначенные в индивидуальном плане, как
правило, проводятся в конце семестра и являются в некотором роде итоговыми,
что снижает их эффективность из-за отсутствия деятельностной обратной
связи.
В своей практике работы со студентами-социологами на протяжении
нескольких последних лет мы используем две интернет технологии (Google
Groups и электронная почта), позволяющие, с нашей точки зрения, повысить
эффективность учебной коммуникации между преподавателем и студентами на
протяжении всего семестра. Консультации (индивидуальные или групповые;
разовые или долгосрочные) дают возможность получить оперативную,
квалифицированную информацию по актуальным и проблемным вопросам
теории и практики изучения английского языка, по наилучшей организации
учебной деятельности самих студентов.
Прежде всего, в начале семестра мы оговариваем со студентами сам
подход к такому виду учебной деятельности как консультация. Под
консультацией
понимается
организованное
взаимодействие
между
преподавателем и студентами, имеющее определенную смысловую и
временную завершенность и направленное на разрешение конкретных проблем
студентов.
Ряд исследователей (1) подразделяют консультации на:
 диагностические: в процессе консультации выявляются причина и
характер проблемной ситуации, с которой столкнулся студент;
 экспертные: в процессе консультации проводится частичная или
полная экспертиза учебной деятельности студентов;
 инструктивно-методические: в процессе консультации студентам
дается подробный инструктаж, который содержит конкретные методические
рекомендации;
 информационные: в процессе консультации студенту предоставляется
необходимая информация, способствующая улучшению его учебной или
исследовательской деятельностей;
 корректирующие: консультация направлена на коррекцию или
изменение деятельности, реконструкцию академического опыта и др.
Знакомя студентов с такой классификацией консультаций, мы снимаем
некоторые психологические барьеры у студентов при обращении за
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консультацией к преподавателю и предлагаем всякий раз обозначать и для себя,
и для преподавателя, на какого рода консультацию у студента запрос
(диагностическую? корректирующую? другую?). Это помогает и самому
студенту, и преподавателю лучше понять, какой рекомендации ожидает студент
и формулировать точный ответ на запрос.
В начале семестра все студенты и преподаватель указывают адреса своих
электронных почтовых ящиков (для этих целей лучше заводить отдельный от
личного адреса электронный почтовый ящик); в последующем из всей
совокупности адресов на сервере Google Groups (2) формируется группа с
определенным почтовым адресом: например, sociolog1_12@googlegroups.com
Каждый студент и преподаватель в своем списке рассылки имеет адрес
всей группы и может посылать как индивидуальный запрос так и групповой.
При этом преподаватель чаще инициирует информационный и инструктивно
методический тип консультаций, предлагая задания, давая ссылки для всей
группы, а студенты чаще обращаются индивидуально за диагностическими,
экспертными и корректирующими консультациями. На основании
индивидуальных запросов преподаватель может делать как обще групповые
рассылки, так и индивидуальные, в зависимости от того, каким видится
сформулированный студентом запрос.
Особенную ценность такой ресурс приобретает в периоды вынужденного
прекращения занятий (карантины; холода; неожиданные события, вносящие
изменения в расписание). Преподаватель может использовать технологию
Google Groups для рассылки заданий, уточнения расписания, сбора письменных
переводов и других видов работ. Несомненно, такой способ коммуникации
преподавателя и студентов требует от обеих сторон, помимо навыков интернет
общения, не только технической обеспеченности для пользования интернетом,
но и определенного уровня ответственности и самоорганизации, что пока
остается актуальным для отечественного высшего образования.
Литература:
1. Сластенин, В.А. Педагогической консультирование: учебное пособие
для студ. высш. учеб. заведений / под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесникова.
– М.: «Академия», 2006.
2. Обзор Google Groups. – Режим доступа:
http://hostinfo.ru/articles/internet/search-engine/google/962/
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
НА СТАРШИХ КУРСАХ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
В.Б. Матвейчук
Национальный технический университет Украины «КПИ»
В настоящий момент общество требует от выпускников технического
вуза довольно высокий уровень знания иностранного языка, позволяющий
пользоваться им в дальнейшей профессиональной деятельности. В связи с этим
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возрастает повышенное требование к его изучению при подготовке молодого
специалиста.
Изменения, которые происходят сегодня в сфере образования,
свидетельствуют о смене образовательной программы на личностно ориентированную, ведущим компонентом которой являются ключевые
компетенции, необходимые для личного совершенствования и развития,
активной гражданской позиции, социальной адаптации и применения в
течение всей жизни. Как известно, развитие сочетает в себе два этапа : вопервых, это определенный уровень сознательности, просвещенности, вовторых, это процесс перехода из одного состояния в другое более
совершенное.
В
процессе обучения иностранному языку существует
возможность создавать особые условия, чтобы развитие не было простой
констатацией степени просвещенности, но приобрело динамический характер.
Целью первого этапа является обучение основным приемам
аннотирования и реферирования научных статей. Магистрантам предлагается
набор клише, использование которых характерно при написании . На
каждом занятии магистранты представляют одну аннотацию своей или любой
статьи, которая представляет для них интерес. Первоначально приходилось
сталкиваться с проблемой при оформлении резюме на родном языке, не всегда
студентам удавалось четко и ясно выразить свои мысли. Преподавание
иностранных языков должно быть основано на сопоставлении с родным
языком и культурой. Для устранения подобной проблемы мы обратились к
примерам резюме научных статей, представленных в рецензируемых
научных журналах. Был составлен список клише, используемых в
рассмотренных резюме, на родном языке. Сопоставление списков на двух
языках позволило выявить самые распространенные клише и провести их
систематизацию. Такой подход является реализацией идеи меж предметной
интеграции, которая предполагает осуществление взаимосвязи иностранного
языка с другими предметами, подчинение целей обучения иностранному
языку общей цели обучения студентов и скоординированный выбор тематики
и лексики.
Ограниченность во времени не позволила широко охватить различные
типы аннотаций, но привела к постановке конкретной цели. Следует
признать, что регулярная отработка на занятиях небольшого, но тщательно
отобранного материала, и самостоятельная подготовка магистрантов дали
положительные результаты. По окончании курса все магистранты довольно
легко справлялись с составлением аннотации.
Второе направление имеет своей целью повторение основных правил
произношения, без чего невозможна полноценная и успешная устная
научная коммуникация, корректное представление научных результатов на
конференциях; аудирование и обсуждение сообщений научного характера;
сообщение по теме своей магистерской диссертации.
Аудирование специальных и страноведческих текстов проходило в три
этапа: прослушивание с опорой на текст (в текст внесены до 10 изменений,
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которые необходимо распознать при прослушивании; в тексте имеются
пробелы для заполнения и т.д.); прослушивание с частичной опорой (при
прослушивании найти ответы на поставленные вопросы; определить, какие
предложения соответствуют содержанию текста и т.д.); прослушивание без
опоры (составить аннотацию прослушанного текста). Самостоятельная работа
включала тщательную отработку произносительных навыков, интонационного
рисунка через многократное прослушивание и повторение за диктором
предлагаемых отрывков. Закрепление навыка восприятия речи на
иностранном языке позволило постепенно отказаться от прослушивания с
опорой на текст.
Устное научное общение также предполагает обмен информацией в
процессе повседневных и деловых контактов, участие в диалоге . С целью
отработки данных навыков магистрантам было предложено общаться на
занятиях только на английском языке. Первоначально студенты испытывали
большие трудности в выборе необходимого слова
и
грамматической
конструкции, психологическая зажатость, отсутствие веры в собственные
силы также не способствовали установлению диалога. Создание
непринужденной обстановки на занятиях, по мере знакомства магистрантов
с преподавателем и между собой, позволило создать ситуацию, когда
передача смысла стала превалировать над подбором слов и конструкций; слова
на иностранном языке стали гораздо быстрее возникать в голове. Ошибки,
безусловно, были. Однако «невозможно научиться делать что-либо без
ошибок. Ошибки – показатель твоего роста, твоего развития. Что касается
языка, то ошибка – свидетельство твоей работы, уровня твоего восприятия.. В
конце каждого занятия проводился подробный анализ самых типичных ошибок.
Компьютерно - опосредованное общение включает общение через
Интернет и использование компьютеров для успешного выполнения
заданий. Магистрантам предлагается вести электронную переписку как с
преподавателем, так и между собой на английском языке; заполнять
анкеты; оформлять заявки на участие в научно-практических конференциях,
а также вести поиск и распространение информации о предстоящих
конференциях. Все магистранты владеют навыками работы на компьютере,
целью данного этапа
являлось приучить обучающихся не бояться
информации на иностранном языке, разбираться и использовать ее по
назначению.
Не смотря на незначительное количество часов, первый опыт работы с
магистрантами показал, что используя потенциал занятий по иностранному
языку, возможно развивать навыки самостоятельного поиска и решения
определенных задач, которые несомненно помогут им в дальнейшей
научно-исследовательской деятельности. С этой целью формулируются
специально
разработанные
задания
по
иностранному
языку,
подразумевающие использование компьютеров и возможностей сети
Интернет. В частности, магистрантам предлагаются задания, для
выполнения которых требуются умения пользоваться электронными
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библиотеками, базами данных, электронными версиями газет и журналов
по их специальности.
Приобретаемые при выполнении подобных заданий навыки важны для
магистрантов, так как им необходимо владеть методологией научной
работы,
современными информационными технологиями,
методами
получения и обработки научной информации. Такие навыки могут быть
востребованы и в дальнейшем, при самостоятельном изучении иностранного
языка и решении других научных или практических задач.
Литература:
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неязыковом вузе / С.К.Фоломкина. – М, 1987.
ВДОСКОНАЛЕННЯ НАВИЧОК РОЗМОВНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
М.І. Матвійчук
Національний технічний університет України «КПІ»
Найважчим етапом у вивченні іноземної мови є застосування набутих
знань на практиці,тобто її вживання у розмовному середовищі. Без сумніву, це
проблема будь-якої людини, яка не живе в країні , мову якої вивчає [1]. Щоб
вирішити проблему «застосування мови на практиці», слід визначити основні
причини її виникнення . Такі причини умовно можна поділити на дві групи:
практичні та психологічні.
Розглянемо найбільш поширені причини практичного характеру:
1) Недостатній словниковий запас. Навіть якщо ми вивчили слово, нам
все одно потрібно певний час активно використовувати його у живій розмові,
щоб воно закріпилося у нашому лексиконі та стало його частиною. Приблизна
група слів, які ми розуміємо, коли їх чуємо, охоплює «пасивний» словниковий
запас, тоді як «активний» словниковий запас складено зі слів, які спадають нам
на думку негайно, коли ми маємо використати їх у реченні, коли ми говоримо.
У цьому випадку, ми часто маємо вигадати слово за короткий час, тому
потрібно знати його добре, часто в комбінаціях з іншими словами у фразах, в
яких його часто вживають. Адже для цікавої та насиченої розмови нам
потрібний вичерпний словниковий запас. У випадку, якщо словник обмежений,
ми використовуємо ті ж слова знову і знову, тим самим впливаючи на
інтелектуальний зміст розмови. Достатній словниковий запас допомагає
промовцю використовувати різні слова для передачі того ж самого
повідомлення.
Нездатність висловлювання власних ідей: - є ще одним фактором, що
впливає на успішність використання іноземної мови на практиці . Це також є
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причиною недостатнього словникового запасу, адже часто трапляється так, що
ми знали, що повинні були сказати, але не змогли висловити це словами. З
цього фактора випливає ще один, який також є наслідком несформованого
лексичного запасу – це нездатність зрозуміти інших – адже під час розмови у
її учасників має бути взаємодія, тобто реакція на сказане. І у випадку
нерозуміння інтерес до розмови зникає, а замість того з‘являється почуття
розчарування та невдоволення.
2) Відсутність практики розмовної іноземної мови - усні комунікативні
навички є одними з найважливіших моментів у досконалому знанні іноземної
мови.
Для досягнення комунікативних навичок високого рівня потрібні
постійна наполеглива праця та
вибір правильних методів покращення
розмовних навичок.
Вищезазначені труднощі можна з легкістю вирішити за допомогою
практики, тобто спілкування з іноземцями у чатах, за допомогою Skype,
відвідування speaking clubs, а також читання літератури на мові оригіналу для
розширення словникового запасу.
Друга група – це психологічні причини. У ній можна виокремити
наступні фактори:
1) Хвилювання є однією з найпоширеніших причин невдач в усній
комунікації це збентеження та страх. На жаль, не всім притаманні визначні
ораторські здібності, тому у цьому випадку слід пам‘ятати, що це лише
розмова і не боятися робити помилки, адже помилки роблять усі, в тому числі і
носії мови. Причиною хвилювання під час комунікації на іноземній мові може
бути непідготовленість – перед будь-якою зустріччю слід ознайомитися з її
темою, щоб бути в курсі подій і заздалегідь підготувати декілька історій/фраз,
щоб підтримати розмову.
Паніки можна уникнути, якщо практикуватися в аудіюванні. Наприклад,
коли ви слухаєте аудіозаписи на заняттях англійської мови, намагайтесь
дотримуватися наступних рекомендацій:
Звертайте увагу на слова, які виділяються диктором інтонаційно. Вони, як
правило, містять основну інформацію.
Після першого прослуховування постарайтеся зрозуміти основну ідею
розповіді. Звернути увагу на деталі ви зможете, коли будете слухати його
вдруге. В окремих випадках (наприклад, прослуховування інструкції) потрібне
розуміння кожного слова.
Намагайтеся використовувати різні способи в тренуванні розуміння
текстів на слух. Іноді корисно прослухати текст кілька разів, поки кожне слово
не стане зрозумілим, а іноді корисно перевірити, скільки ви розумієте після
одноразового прослуховування.
Звикайте до природної англійської мови. Ви можете слухати новини, а
також дивитися фільми англійською мовою з субтитрами.
2) Ще однією причиною нездатності здійснення іншомовної комунікації –
це страх нашкодити власній репутації. У цьому випадку слід попрацювати над
тим, щоб підняти рівень самоповаги, адже часто під час спілкування ми знаємо,
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що відповісти, але мовчимо, бо хвилюємось, що не зможемо достойно
сформулювати відповідь і це стане причиною насмішок. Але такого страху
легко можна позбутися, уявивши позитивний результат від вашої
репліки/відповіді, тобто, позитивну реакцію людей. Цей уявний успіх надасть
впевненість у свої силах [3; 7].
З психологічними причинами виникнення труднощів іншомовного
спілкування справитися набагато важче, ніж з практичними, але у будь-якому
випадку і позитивний, і негативний досвід – це шлях до самовдосконалення та
саморозвитку [2].
Проаналізувавши інформацію стосовно покращення навичок розмовної
англійської мови, можна виділити 10 основних порад [5; 6]:
1. Розмовляти, розмовляти, розмовляти.
Будьте впевнені в собі і розмовляйте як можна частіше і з більшою
кількістю людей! Не соромтеся допускати помилки! Чим більше у вас
практики, тим краще і впевненіше стане ваше вимова і словниковий запас.
2. Якщо ви не впевнені в слові або його вимові, використовуйте
електронні перекладачі з озвучуванням.
3. Слухайте.
Слухайте новини та пісні англійською мовою і слухайте, як
вимовляються слова. Таким чином можна вчити нові слова і вирази. Чим
більше ви слухаєте, тим більше ви вивчаєте!
4. Читайте вголос.
Читайте газету або журнал вголос, це допоможе вам краще помічати
помилки.
5. Кожного дня вивчайте нове слово.
Оберіть слово і застосовуйте його в різних реченнях. Застосовуйте його,
поки не вивчите і продовжуйте його регулярно вживати.
6. Дивіться фільми.
Дивіться фільми англійською і звертайте увагу на нові слова і вимову.
Наслідуйте акторам і розважайтеся.
7. Заведіть друзів серед носіїв мови або інших студентів, які вивчають
англійську мову. Обговорюйте те, що ви вивчили і обмінюйтесь ідеями.
8. Знайдіть собі нове хобі.
Запишіться на кулінарні курси, що викладаються англійською або
відвідуйте книжковий клуб! Займайтеся всім, що вам цікаво і спілкуйтеся на
англійській.
9. Беріть участь в дискусіях.
Дискутуйте на різні теми англійською. Намагайтеся використовувати
максимально свій словниковий запас, обґрунтовуючи свою точку зору.
10. Користуйтеся словником.
У словнику є мільйони слів на вибір! Шукайте різні слова і їх синоніми, і
варіанти використання у реченнях.
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На мою думку, ці поради дійсно направлені саме на вдосконалення
розмовної англійської та безумовно є запорукою отримання позитивного
результату у майбутньому.
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
О.М. Медкова
Національний технічний університет України «КПІ»
Для підвищення якості навчання, розширення міжнародних навчальних,
наукових, економічних, політичних зв‘язків, прискорення входження України
до освітнього, наукового, культурного простору затверджуються та
реалізуються нові стандарти, нова система викладання іноземних мов у
відповідності до міжнародних. В цих умовах змінюється роль і функція
викладача і вони стають значно складніші.
Викладач надає кваліфіковану допомогу, є організатором самостійної,
активної пізнавальної діяльності студента та контролює і корегує формування
компетентності майбутнього фахівця. Саме викладач удосконалює проблемноорієнтовану навчальну систему з урахуванням особистості кожного студента,
що і є одним з завдань досліджень у галузі викладання іноземної мови.
Навчальний процес, який орієнтований на « середнього» студента
сьогодні вже не відповідають вимогам освітніх потреб. Студенти вже самі
ставлять цілі оволодіння практичними навичками для самореалізації та стати
конкурентно-здатним у сучасному житті.
У викладацькій практиці викладачі іноземних мов часто застосовують
перевірені часом стандартні навчальні методи. Іноді процес викладання мови,
як це не прикро, продовжує залишатися «дещо осучасненим варіантом»
граматико-перекладного методу. Вимоги ж до уроку іноземної мови з часом
змінюються, розробляються новітні методи навчання.
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Досконале вивчення іноземної мови є важливою умовою інтелектуалізації
суспільства. Слід зазначити, що знання іноземних мов вдосконалює володіння
рідною мовою і має вплив на формування загального світосприйняття і на
закладенні основ наукової і творчої діяльності.
Зараз вже не дискутують на тему чи потрібно вивчати іноземну мову у
немовних навчальних закладах і скількома мовами повинен володіти сучасний
спеціаліст з вищою кваліфікацією. Зрозуміло, що громадянин України володіє
українською та російською мовами, а так звана «інформаційна» мова –
англійська. Саме на цій мові представлена більша кількість науково-технічної,
економічної, політичної, соціально-побутової інформації. Тому, як навчати з
найбільшою ефективністю та одержувати високі результати своєї діяльності –
актуальні питання якими опікуються викладачі англ. мови.
Традиційно у немовних вищих навчальних закладах викладання
іноземних мов зводиться до читання та перекладу текстів із спеціальності. На
сучасному етапі розвитку науки в Україні можна напевно сказати, що часи,
коли достатнім доказом опанування мовою було вміння перекладати з
іноземної мови та навпаки адаптованих, не аутентичних текстів вже пройшли.
Враховуючи сучасні умови та потреби більшу увагу приділяють розвитку
навичок мовленнєвого спілкування як на професійні теми, так і на різноманітні
теми сучасного життя. Студентів навчають умінню вести дискусії,
висловлювати свою думку, виступати з доповіддю, приймати участь у науковопрактичних конференціях (у тому числі міжнародних) і таке інше. У зв‘язку з
цим, одним із завдань викладача є створення умов для всіх студентів (та
кожного зокрема) і надання їм можливості для практичного оволодіння мовою,
готовності до ефективної та продуктивної діяльності. Підбір насиченого
мовного матеріалу, розроблення завдань для самостійної роботи студенів,
комунікативних вправ. Робота малими групами, індивідуальний підхід до
кожного студента, використання елементів дистанційного навчання, активне
використання можливостей мережі Інтернету з авторизованими програмами –
тобто раціональне використання нових технологій – все це має великий
потенціал і є тим що перетворює вивчення іноземної мови у жвавий і творчий
процес.
Викладач повинен усвідомити як відбувається процес комунікації і
пам‘ятати що вивчення живої мови не можливо без знання середовища та
законів взаємодії мови і культури, без урахування національного менталітету.
Виходячи з цього, комунікативний підхід до навчання іноземної мови – складна
система.
Інноваційна діяльність викладача – це соціально-педагогічний феномен,
складний взаємозв‘язок професійної культури викладача та оволодіння новими
технологіями, що дозволяють досягти нових цілей, які викликані реаліями
сучасного життя.
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2. Нісімчук А.С. Сучасні педагогічні технології: Навчальний посібник /
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ІННОВАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
І.В. Мелешко
Національний технічний університет України «КПІ»
На сучасному етапі розвитку освіти все гостріше постає необхідність
розробки та впровадження оптимальних засобів навчання. Іноземна мова є
одним із основних механізмів реалізації інтеграційних процесів. Багато
науковців вважають, що для покращення якості засвоєння іноземних мов слід
сфокусувати зусилля на заходах, які підвищують якість навчального процесу.
Оволодіння іноземною мовою включає в себе не лише засвоєння відповідної
іншомовної техніки, але й засвоєння великої кількості немовної інформації.
Головна мета навчання іноземної мови полягає у систематизації та узагальненні
мовного, мовленнєвого та комунікативного досвіду студентів набутого ними на
попередніх етапах вивчення мови, та формуванні комунікативної компетенції,
необхідної для подальшого навчання за фахом. Профільне навчання й
професійна підготовка сприяє розвитку, має великий освітній та розвивальний
потенціал, слугує формуванню позитивних якостей особистості, забезпечує
використання її творчих можливостей.
Останніми роками темпи розвитку міжкультурної комунікації різко
зросли завдяки використанню різноманітних сучасних підходів та інноваційних
тенденцій. Стрімкий розвиток, та поширення інноваційно-комунікаційних та
інформаційних технологій істотно змінює уявлення про організацію процесу
навчання у викладанні іноземних мов. Поряд з використанням традиційних
методів навчання широко застосовуються нові, інноваційні форми навчання.
Сутність інноваційної діяльності полягає в оновленні педагогічного процесу і
самої професійної активності викладачів.
На даному етапі розвитку інноваційно-комунікаційних та інформаційних
технологій, а також дистанційного навчання відбувається розвиток нових
засобів i технологій навчання; створення курсів; започаткування нових
спільних проектів у галузі викладання іноземних мов; поширення доступу до
можливостей вищої освіти у рiзниx країнах cвiту.
Темпи розвитку дистанційної освіти різко зростають
завдяки
використанню різноманітних сучасних підходів та інноваційних тенденцій.
Завдяки їх введенню інтенсивно розвивається мовленнєва діяльність cтудентів,
формується вміння правильно оперувати необхідними поняттями та
інформацією, розвивається різноманітні компетенції, реалізуються можливості
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науково-дослідної роботи. Такі нововведення поліпшують хід і результати
навчально-виховного процесу. Питаннями активізації навчального процесу
займаються провідні вчені різних країн світу. Багато із них вважають, що
інновації у педагогіці – це поєднання нових ідей та технологій з комплексом
елементів корисного, позитивного та прогресивного у процесі навчання.
Вищі навчальні заклади грають велику роль в становленні інноваційних
процесів та розроблені змісту прогресивних освітніх програм. 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.
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 більш ефективним і дозволяє розвивати:
 вміння орієнтуватися в інформаційному потоці сучасного світу;
 оволодіти практичними навичками роботи з інформацією;
 розвивати вміння, що дозволяють обмінюватися інформацією;
 активізувати пізнавальну діяльність студентів.
Інформаційні методи навчання великою мірою залежать від рівня
розвитку новітніх технологій. Нині у сучасній педагогіці дослідження, науковці
намагаються не лише дати теоретичне обґрунтування інноваційних процесів, а
й дати практичні рекомендації їх засвоєння.
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.
Згідно з вимогами часу відбувається інтенсифікація освітнього процесу
на основі впровадження в нього інтерактивних технологій навчання, створення
психологічно комфортного середовища. Так сучасні педагоги та вчені
стверджують, що інноваційно-комунікаційні технології
у навчальному процесі використовуються як:
 засоби наочності;
 інтерактивні засоби пізнавальної діяльності;
 засоби науково-пошукової діяльності;
 засоби розвитку творчого потенціалу;
 засоби тестування та контролю результатів;
 засоби автоматизації процесу навчання;
Саме тому, все більше викладачів іноземної мови на своїх заняттях
використовують інформаційні технології, створюючи умови, які допомагають
розвивати творче мислення та формувати комунікативні компетенції.
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Постійно зростаючий об‘єм інформації потребує впровадження таких
методів навчання, що дозволяють за відносно короткий термін передавати
досить великий обсяг знань, забезпечити високий рівень оволодіння матеріалом
та закріпити його на практиці.
Інноваційно-комунікаційні та інформаційні засоби навчання створюють і
водночас змінюють традиційний освітній процес та освітнє середовище.
Сучасний рівень розвитку засобів масової інформації, їхнє впровадження та
поширення у процес навчання та виховання активізували інноваційну
діяльність викладачів, які вважають важливим пріоритетом сучасної системи
зміну традиційних умов, методів та способів навчання.
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РОЛЬ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ ДІЄСЛІВ В ТРАНСПОЗИЦІЇ
І МОДИФІКАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Л. Мигляченко, Л. Яцюк
Національний технічний університет України «КПІ»
Дієслово як центральна частина лексико-семантичної групи входить до
частини мови на позначення ознак. Три частини мови (дієслово, прикметник і
прислівник) із семантикою ознаки мають різний семантичний потенціал і
неоднакову сукупність граматичних категорій. Семантична центральність
дієслова виявляється в тому, що тільки в ньому зосереджуються всі значеннєві
різновиди ознак – дія і стан (із нашаруванням на них властивої дієслову
динамічності). Із двох зазначених підкласів ознак дія найбільш повно
відповідає семантиці дієслова як частини мови на позначення динамічної
ознаки. Дієслово займає центральні позиції в структурі речення, оскільки його
семантична валентність визначає кількість іменникових компонентів та їх
функції в елементарній реченнєвій конструкції.
Саме на дієслові ґрунтуються синтаксичні категорії речення. З-поміж
морфологічних дієслівних категорій вирізняються власне-дієслівні категорії,
що визначають специфіку цієї частини мови, і невласне-дієслівні категорії,
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транспоновані в дієслово з інших частин мови, проте морфологічно закріплені в
ньому. Визначальним для дієслова є морфологічні категорії способу і часу.
Суть категорії способу полягає у протиставленні ірреальної дії або стану,
спрямованих від мовця (семантика волевиявлення), з одного боку, та ірреальної
дії або стану, що відображають передбачуваний, але не реальний перебіг
(семантика гіпотетичності). Категорія способу пов‘язана з потенційною
ймовірністю здійснення дії або стану. Через те вона якоюсь мірою зближується
з майбутнім часом дієслова. Друга визначальна дієслівна морфологічна
категорія – час – вказує на віднесеність дії або стану до моменту мовлення.
Характеристика віднесеності до моменту мовлення може набувати трьох
значень: одночасності, передчасу і після часу. Категорії способу і часу
належать до словозмінних категорій, тому що вони протиставляють не різні
слова, а словоформи однієї лексеми.
Дієслову властива складна за семантичним обсягом категорія виду.
Видова характеристика завжди виступає не в «чистому» вигляді, поєднуючись
у словоформі з лексичним значенням дієслова, з характеристиками дієслівних
часу і модальності. На відміну від категорій способу і часу категорія виду
типова класифікуючи категорія, оскільки вона реалізується не в межах того
самого слова, а різними словами. Видові семантичні протиставлення
виражаються не флексіями, а суфіксами і префіксами. Категорії способу, часу і
виду є власне-дієслівними категоріями на противагу категоріям особи, числа і
роду, які, будучи в морфологічному плані закріпленими в дієслові, являють
собою транспоновані від іменника одиниці. Однією із складних теоретичних
проблем лексико-семантичної групи дієслів є наявність чи відсутність
приписуваних дієслову категорій стану і перехідності чи неперехідності.
Доказом не категоріального статусу стану є його входження в один із двох
лексичних розрядів дієслова – дієслів стану і дії. Трансформація активних форм
у пасивні є словотвірними операціями щодо утворення дієслів стану від дієслів
дії. Теорія валентності більш послідовно класифікує дієслівні слова і
спрямована на несуперечливе висвітлення сполучуваних властивостей слова.
У структурі дієслова поряд із синтетичними засобами використовуються
аналітичні. Найбільш показовими в цьому плані є аналітичні форми
майбутнього часу і умовного способу. З аналітизмом пов‘язуються також
дієслова стану, дієслівність яких витворяється аналітичними синтаксичними
морфемами-зв‘язками. Таким чином лексико-семантична група дієслів відіграє
визначальну роль в транспозиції і модифікації англійської мови.
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ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
ВИЩОГО ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Г. Міхненко
Національний технічний університет України «КПІ»
Сучасне суспільство поступово трансформується в інформаційне
суспільство. При цьому змінюється характер людської діяльності, що зумовлює
необхідність цілеспрямованої підготовки молодої людини до активного життя і
праці в умовах нового мінливого інформаційного суспільства.
Актуальним є формування інженера-інтелектуала, носія високого рівня
інтелектуальної культури та інноваційного мислення, орієнтованого на
нововведення та прогресивний розвиток виробництва. Такий інженер
усвідомлює свою відповідальність перед суспільством за збереження сучасної
цивілізації. «Він не тільки знає, що і як робити, але й хоче робити (ставлення),
знаходить нестандартні рішення (проектування), взаємодіє і досягає консенсусу
з іншими (діалогізування) тощо» [1].
Сьогоднішній інженер має перш за все вміти орієнтуватися в безмежному
вирії інформації, долаючи при цьому комунікативні бар‘єри, а отже володіючи
іноземними мовами на рівні, необхідному для професійного спілкування.
В соціологічних та економічних дослідженнях існує поняття, яким, на
нашу думку, не можна нехтувати і в педагогічних дослідженнях. Це поняття
інформаційної мобільності (в педагогічних дослідженнях вказують на
інформаційну компетентність), що передбачає спроможність оперативно
збирати, опрацьовувати, аналізувати, узагальнювати і використовувати
постійно зростаючі потоки інформації у вирішенні не тільки особистих, а й
професійних задач. При цьому, з одного боку, від професіонала вимагають
швидких рішень, а з іншого боку – твердих, що потребують певного
обдумування. Більш того, чим швидше виникають зміни, тим більше потрібно
інформації, щоб найбільш ефективно на неї реагувати. Ідея нового
постіндустріального суспільства Е.Тоффлера позначена привалюванням знання,
освіти та інформації. Велике розмаїття суперечливих ідей сприяє
«інтелектуальній безпорадності людей». Е.Тоффлер наголошує, що професійна
компетентність нині залежить від високого рівня інтелектуальної мобільності
людини, де калейдоскоп образів вимагає швидкої реакції, адже їх прив‘язка до
реальності настільки стрімка і плинна, що досить легко може відірватися [4].
Одним із видів роботи, що реалізує завдання навчити орієнтуватися в
потоках інформації й, водночас, формувати навички спілкування іноземною
мовою, є телекомунікаційний проект (ТКП).
Як інформаційно-освітня технологія, телекомунікаційний проект наразі
проходить стадію становлення й активного розвитку. За визначенням Є. Полат, під
навчальним телекомунікаційним проектом розуміють спільну навчальнопізнавальну, дослідницьку, творчу або ігрову діяльність студентів-партнерів, що
організована на основі комп‘ютерної телекомунікації, має загальну проблему,
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мету, узгоджені методи, способи діяльності і спрямована на досягнення результатів
діяльності [3].
І. Орлова розмежовує поняття «сітьовий проект» і «телекомунікаційний
проект». Останній вона розглядає як «спільну діяльність студентів-партнерів, що
організована на основі комп‘ютерної телекомунікації, має загальну проблему,
спрямовану на досягнення результату, орієнтовану на вивчення конкретної теми
або розділу, і складає частину навчального курсу або курсів. Сітьовий навчальний
проект на відміну від телекомунікаційного передбачає використання навчального
часу, відведеного за програмою на вивчення даної теми чи розділу» [2: 84].
Виконання навчального ТКП, за І. Орловою [2]., передбачає певний
інформаційний діапазон, тобто вміння студента орієнтуватися у великій
кількості інформаційних джерел (письмових, усних, тощо), відбираючи тільки ті
факти, відомості, що допоможуть йому якнайкраще презентувати предмет свого
дослідження, виключаючи при цьому другорядні деталі.
Інформаційний діапазон включає в себе дослідницький та мовний
аспекти. Перший передбачає вміння вибирати з численних проблем
найактуальніші, максимально пов‘язані з темою проекту. При цьому студент
повинен володіти навичками узагальнення прочитаного матеріалу, робити
самостійні висновки. Мовний же аспект розглядають як вміння студента
самостійно засобами іноземної мови описати або усно викласти хід та
результати свого дослідження.
Дослідники доводять, що розумна інтеграція ТКП в навчальний процес
дозволяє використовувати іноземну мову як реальний засіб спілкування.
Успішна інтеграція ТКП у процес навчання іноземних мов у вищому
технічному навчальному закладі можлива через те, що:
 основою ТКП є особистійно-орієнтований та компетентністний підходи;
 ТКП розвиває творчий потенціал студентів;
 ТКП передбачає активне використання автентичних матеріалів,
представлених в Інтернеті;
 ТКП передбачає наявність міжпредметних зв‘язків;
 ТКП будується на дослідницько-пізнавальній співпраці студентів і
викладачів;
 в процесі реалізації ТКП відбувається навчання в атмосфері співпраці і
відповідальності студентів за успіх виконання проекту в цілому;
 ТКП сприяє підвищенню активності і мотивації до пізнавальної діяльності
учасників;
 ТКП орієнтований на інтереси і цілі його учасників, передбачає свободу
вибору змісту і методів навчання;
 в процесі виконання ТКП відмічено високий рівень комунікації студентів,
що забезпечує можливість знайомства учасників проекту з різними
культурами та точками зору на одну проблему;
 ТКП сприяє зростанню інформаційної культури його учасників;
 результатом діяльності над ТКП стає формування комунікативної,
самоосвітньої та інформаційної компетентностей [2].
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Успішна інтеграція ТКП у процес навчання іноземних мов у вищому
технічному навчальному закладі можлива через те, що:
Для успішного застосування ТКП в навчанні іноземної мови потрібно
знати основні особливості даної технології, вимоги до організації та до
учасників проекту, етапи його виконання. Тоді телекомунікаційний проект
стане важливим засобом формування як інформаційної, так і самоосвітньої й
комунікативної компетентностей як складових компонентів професійної
компетентності майбутнього інженера.
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ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК ЗА ДОПОМОГОЮ
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ СИТУАТИВНОГО ВИКЛАДАННЯ
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
С. М. Москаленко
Національний технічний університет України «КПІ»
На початку ХХ століття ситуативний аналіз як метод навчання з‘явився
у США у межах реформування, гуманізації та інтерактивності освіти й отримав
назву stady case (дослідження випадку). Наприкінці ХХ століття метод
дослідження ―випадку‖ інтенсивно використовується в соціології та економіці,
психолого-педагогічних науках.
Метод кейсів (англ. case method, case-study, кейс-метод, кейс-стаді, метод
конкретних ситуацій) – техніка навчання, яка використовує опис реальних
економічних, соціальних та бізнес-ситуацій. Студенти повинні проаналізувати
ситуацію, розібратися в сутності проблеми, запропонувати можливі вирішення
та обрати найкращі з них. Кейси базуються на реальному фактичному матеріалі
або наближені до реальної ситуації.
Акцент навчання переноситься не на оволодіння готовими знаннями, а на
їх вироблення, співтворчість, обговорення; результатом застосування цього
методу є сформульовані соціально і професійно значущі комунікативні навички
у студентів.
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За визначенням гарвардської бізнес-школи ситуативний метод – це метод,
коли студенти та викладачі приймають участь в дискусіях по проблемах чи
випадках (cases). Приклади випадків готуються у письмовому вигляді та
містять актуальні проблеми, які спочатку вивчаються студентами, що дає їх
можливість самостійно дискутувати та обговорювати з викладачем. Таким
чином метод кейсів включає спеціально підготовлені матеріали та технологію
використання цих матеріалів у навчальному процесі.
Ситуативний метод складається з наступних критеріїв:
підготовлений письмовий приклад ситуації (випадок з практики);
самостійне вивчення та обговорення ситуації студентами;
спільне обговорення ситуації студентами;
обговорення ситуації разом з викладачем.
Обговорення ситуації є важливішим, ніж прийняття самого рішення, що
являється головним принципом даного методу.
Основним завданням методу кейсів є навчити студентів розмовляти
іноземною мовою якщо не на рівні носія мови, то хоча б на рівні, необхідному
для подальшої роботи.
Основним засобом навчання виступають ділові ігри, що моделюють
реальні ситуації спілкування, найтиповіші для даного контингенту студенів.
Оволодіння засобами спілкування (фонетичними, лексичними, граматичними),
а також видами мовленнєвої діяльності (говорінням, аудіюванням, читанням та
письмом) відбувається під час практичного застосування цих засобів у процесі
спілкування.
Ознакою ситуативного методу є обмежене використання рідної мови під
час навчання іноземній. Фактично, замість перекладу лексичних одиниць з
іноземної мови на рідну викладач на початкових етапах використовує наочність
(малюнки, фотографії тощо), а на більш просунутих – пояснення іншомовних
слів іноземною мовою. Проте власний досвід доводить: вивчити іноземну мову
чи навчити цій мові інших без використання рідної мови неможливо, оскільки
не всі лексичні одиниці можна зобразити на малюнках, при поясненні значення
слів іноземною мовою можуть виникати нові незнайомі слова, а при викладанні
іноземної мови у немовному ВНЗ від студентів вимагається чітке знання
термінів як іноземною мовою, так і рідною (більшість з яких вони на перших
курсах не знають). До того ж, переклад іншомовних лексичних одиниць, знання
їх еквівалентів необхідні для їх запам‘ятовування.
При використанні даного методу вивчення граматики відбувається
переважно на інтуїтивному рівні, тобто, на відміну від традиційної методики,
де граматика і лексика є основним предметом навчання, при навчанні за
ситуативним методом граматика необхідна лише для правильної побудови
речень, проте від студентів вимагається не механічне заучування граматичних
правил, а інтуїтивне відчуття правильно побудованих фрагментів мовлення.
Особливістю застосування методу кейсів є те, що лексика вивчається не
ізольовано (без контексту) як у традиційній методиці, а виключно в контексті
під час її застосування.
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Реалізація комунікативного підходу у навчальному процесі з іноземної
мови означає, що формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь
відбувається шляхом і завдяки здійсненню учнем іншомовної мовленнєвої
діяльності.
Іншими словами, оволодіння засобами спілкування (фонетичними,
лексичними, граматичними) спрямоване на їх практичне застосування у процесі
спілкування. Оволодіння уміннями говоріння, аудіювання, читання та письма
здійснюється шляхом реалізації цих видів мовленнєвої діяльності у процесі
навчання в умовах, що моделюють ситуації реального спілкування.
У процесі навчання за ситуативним методом студенти набувають
комунікативної компетенції – здатності правильно і доречно використовувати
мову залежно від конкретної ситуації спілкування. Сам термін «комунікативна
компетенція» є центральним у комунікативній методиці навчання іноземних
мов, і більшість вчених вважають формування комунікативної компетенції у
тих, кого навчають метою навчання іноземної мови.
TEACHING ESP WITH TECHNOLOGIES
Olha Nazarenko
National Technical University of Ukraine “KPI”
The mankind entered the age of digital technology, the epoch of virtual
communication. The ability and the need to understand and communicate with each
other have become increasingly important, at times even urgent.
New technologies have minimized distances, cultural differences are becoming
less important. A new and urgent need to improve language competence has arisen,
new policies concerning language teaching/learning have been devised and new
commitments have been undertaken by governments. To meet these communication
needs, more and more individuals have highly specific academic and professional
reasons for seeking to improve their language skills: for these students learning
English for Specific Purposes (ESP) holds particular appeal.
ESP programs focus on developing communicative competence in a specific
field, such as economics, business, law, telecommunication systems or other
technology.
ESP is designed to meet specific needs of the learners, related in content to
particular disciplines, occupations and activities, centred on the language appropriate
to those activities in terms of grammar, lexis, discourse and so on.
The most characteristic feature of ESP course design is analysis of students‘
needs. The majority of the learners need English to have access to information via the
Internet, use e-communication, extract information from specialist literature and
exchange scientific and technical information.
Whether it is e-mail, electronic bulletin boards, chat-rooms, or Web pages, the
communication technology we use will depend upon what we want our students to
accomplish.
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Assignments submitted by e-mail before classes, study questions posted on
bulletin boards for electronic discussion, tests and quizzes posted for individual
practice online will save a lot of time.
Communication via e-mail imparts to students a feeling of real interaction with
a lecturer and group-mates on different academic issues. We can require students to
e-mail their responses to questions based on their readings, answers to problem sets,
short reflective essays, compositions, reports on the results of research work or
multimedia presentations on a specialist-related topic just before the class. This
ensures that students will come to class prepared and reduces the chance that they
will do the assignment hurriedly before or even during classes. Students can use email for pre-class preparation calling attention to current events related to the
professional field, sharing interesting material and their ideas how to work on a
certain topic taking into account its specific features and their interests. The teacher
can ask students to prepare for debating a topic in class and begin to discuss it via email. The students have enough time to collect additional information on the debated
topic and think how to persuade their opponents. The teacher can create a set of email tasks to revise or even extend what students have done in the classroom in order
consolidate and reinforce the learning. This encourages students to revise the learned
material and clarify opinions expressed in class.
Electronic communication can assist the teacher in supervising the studying of
his or her students outside the educational establishment. Thus the means of
electronic communication can ultimately improve not only the quality of the
autonomous learning but the classroom studying itself.
University students have to read a lot of literature on specialism-related areas
subjects outside of class but there is not enough class time to discuss the readings. It
is a good idea for the discussion take place outside of class via e-mail.
Since it is not feasible to manage writing as a class activity because of the lack
of time students can also utilize e-mail to submit their writing assignments related
both to the academic study – abstracts, theses, research reports, summaries or
translation of specialism-oriented texts, formative assessment tests – and business and
professional correspondence. The teacher can then evaluate them and comment on
them and return the assignments to the students electronically.
E-mailing is appropriate for more independent activities and allows students to
explore language and topics in a more natural way. Due to such an experience
students become more confident interacting via e-mail with native speakers.
On the one hand, the teacher has to plan the content of messages and decide on
the frequency of e-mail assignments. On the other hand, he or she should manage his
or her time to be able to respond promptly to the students‘ messages keeping in mind
how much time he or she would like to spend on the exchange and design the
assignment accordingly.
The e-mail exchange can be very closely integrated into the course by basing
the topics for discussion on the content of the curriculum. The students should be
engaged in discussions that would enhance their understanding of course materials as
well as improve their language ability.
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While e-mail is now an available medium of e-communication, it can bring
effective benefits to the process of learning English for Specific Purposes. The most
important benefit is its potential to offer learners opportunities for much more
valuable communicative interaction in the target language than it has ever been
possible in the traditional foreign language classroom.
However, using e-mail as a teaching tool does have its drawbacks and many
users of this technology have suddenly found themselves spending enormous
amounts of time just to managing their mail accounts.
Another teaching technology — putting a complete course syllabus on the
Web— can have several advantages for both students and teachers. First, students can
access the information any time, and the lecturer can update or revise it without
having to distribute printed copies. Second, when the syllabus exists as a Web page,
the teacher may use it to store information—such as assignments, readings, lecture
notes, archives of e-mail communications—to provide a permanent resource for
students. Finally, by using hyperlinks that connect with sites worldwide, the
instructor can vastly broaden the scope of the course to allow students to pursue new
interests that develop, or customize the course and materials as needed throughout the
semester. A Web-based syllabus allows for a great amount of flexibility for students
and teachers. If this is something that teachers seek to develop in their courses, then
creating a Web page may be useful.
As an effective way to encourage students to spend time on performing a task
outside of class is to place practice tests and quizzes on the web, so students can
access them and take them whenever they wish to assess their own progress. This
technique can be made even more effective by asking students to post their answers
to a bulletin board, then compare and discuss different responses through e-mail.
Interactive computer network allows students to test the result of learning
without the risk of being punished for any mistake. Learning does not have to be a
pressure. Computer-assisted language learning can reduce the anxiety of students and
turns out to be a positive side of learning.
Electronic communication allows students to work collaboratively outside of
class, even when their schedules do not coordinate, and even when they live at a great
distance from one another. Communication among students is now feasible at all
times of day, and from almost any location on or off campus, depending on computer
availability. Assignments can be tailored to take advantage of this reality: for
example, team projects facilitated by e-mail, or structured discussion among groups
of students after class hours.
A way to motivate students to do a guided discussion online would be to have
thinking questions in the course notes. To make the discussion more fruitful, the
lecturer can specify the thinking question and post it as an announcement for that
week for discussion. The thinking questions not only serve as an online tutorial, but
also train the students to be enquirers rather than passive learners.
While communication technology can have a powerful effect on teaching and
learning ESP, that effect is not always positive. The best way to make it efficient is to
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mix electronic communication with face-to-face communication. This will ensure
that the teacher meets the needs of students with different learning styles.
We need to have interactive teaching and this changing role of education is
inevitable with the introduction of multimedia technology.
Multimedia technology affects both aspects of teaching and learning. It does
this in three ways: in how it presents information, in how students interact both with
the medium and through the medium with the teacher and other learners and in how
knowledge is structured within multimedia.
Multimedia combines a text, still images (graphics), moving images (video),
sound (audio), animation, virtual reality and haptics. This presents learners and
teachers with unique learning resources that can be used in a wide variety of ways to
stimulate various forms of learning.
Multimedia can offer dynamic learning, engagement, efficiency of use,
memorability, error minimization, subjective satisfaction, accessibility, personal
preference, reinforcement, reusability of acquired skills, overcoming difficult
environments/contexts, rich forms of information delivery and interaction.
More and more lecturers are using presentation technologies to teach English
for Specific Purposes in the National Technical University ―KPI‖. Multimedia
presentations keep students interested and focused, improve learning and retention of
material presented during a class session or individual study period, as compared to
traditional study materials that do not use multimedia.
Animation as one of the most effective multimedia elements allows students to
visualize the structure of any physical phenomenon or technological process in class.
Multimedia provides a way by which learners can explore, discover and experience
their specialism-related area in the manner of modeling and simulating real
environment. Presentations can be used for many specific purposes such as drilling
and practicing to master basic skills, writing skills development, problem solving,
understanding abstract phenomena and science concepts, simulation in science,
manipulation of data, acquisition of computer skills for general purposes, and for
business and professional training, access for teachers and students in remote
locations, individualized and cooperative learning.
Presentations that incorporate sound and graphics allow better understanding
professionally-related ideas and concepts. Besides, by integrating multimedia
technology into the traditional curriculum teachers ensure higher student attendance
and lower dropout rates, which leads to greater academic outcomes.
Before designing presentations teachers have to decide how to use such slides
in their teaching practice and find the best solution on: What sort of material should
go on the slides? Are there limits to the amount of text one should put on a slide?
How does one arrange the material for optimum viewing? Should the slides be
distributed before class, after class, or not at all? Lecturers can distribute slides to the
class, either in hard copy or via the World Wide Web.
The use of visual aids in teaching, like other elements of the teaching practice,
should be relevant with the general approach to teaching.
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Beyond doubt, the modern generation of digital students is both familiar with
and motivated to use multimedia tools. ―KPI‖ students prefer multimedia presentation
to the traditional classroom instructional method and their satisfaction is higher in
courses that use multimedia materials. The lecturers have to utilize their power and
efforts to make teaching and learning process as much demanding and appealing as
possible.
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ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВІЙСЬКОВИХ БРИФІНГІВ
Ю.М.Несин
Національний технічний університет України «КПІ»
Розглянемо характеристики текстів ВБ, які є суттєвими для навчання
іноземної мови:
1) Комунікативна спрямованість (С.І. Гіндін, А.А. Леонтьєв, А.І. Новіков,
Ю.А. Сорокін та ін.). ВБ реалізує мету комунікації: вплив, інформування,
оцінка.
2) Комунікативна завершеність (Ю.М. Лготман). Комунікативна
завершеність реалізують у вичерпності змістового й тематичного планів ВБ.
3) Інформативність (І.Р. Гальперін, З.Н. Кличнікова). Тексти ВБ є
інформативно насиченими. У ВБ переважає змістовно-фактуальна інформація –
повідомлення про військові факти, події, процеси, що відбуваються,
відбувались або будуть відбуватися. Наприклад, історичні події, назви об‘єктів
та імена реальних осіб, географічні дані. Змістовно-фактуальна інформація
завжди експліцитна за своєю природою, тобто вона виражена вербально [2,
с.26-50].
4) Структурно-смислова єдність (Т.М. Ніколаєва). Текст ВБ має смислову
єдність та, як правило, трикомпонентну структуру: вступ, основну частину та
заключну частину.
5) Цілісність (А.А. Леонтьєв). Вибираючи ключові слова ВБ, виконуючи
реферування або конспектування, зберігається уявлення про цілісність тексту,
що дає можливість реконструювати смисл ВБ.
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6) Зв’язність (І.Р. Гальперін). Усі речення в тексті ВБ залежать від
попередніх, оскільки в кожному з них відбувається смисловий розвиток
останніх. Зв‘язність ВБ дає можливість об‘єднати групу речень в єдине
семантичне ціле (як правило це відповідає абзацу).
7) Переважна монологічність. Текст ВБ є ефективною основою створення
усного монологу. За ступенем підготовленості монологічне мовлення ВБ ми
поділяємо на підготовлене та частково підготовлене. У методиці викладання
іноземних мов підготовлене мовлення трактують як попереднє підготовлене за
змістом і формою висловлювання студента, спрямоване на вирішення
комунікативної задачі за допомогою засвоєних раніше мовленнєвих одиниць та
їх комбінування. Частково підготовлене мовлення можна визначити як
висловлювання, в якому використовують і підготовлені, і створені заново
елементи. При цьому підготовленим може бути або зміст, або форма
висловлювання, або частково зміст і форма [3, 52]. Зазначимо, що в
мовленнєвому акті непідготовленість зазвичай поєднано з підготовленістю.
Мовлення, абсолютно непідготовленого змістовно й тематично, практично не
буває [5, с. 15], оскільки будь-який монолог – це певне словесне відтворення
знань, що кожного разу вимагає словесної імпровізації, форма й обсяг якої
змінюються значною мірою залежно від ситуативних умов [4, с. 41].
8) Відображення специфіки спеціальності. Ми підрахували відсоток
професійної лексики ВБ серед слів, які трапляються у проаналізованих 100 ВБ
більше 5 разів. В результаті було виявлено, що 13% найбільш частотних
лексичних одиниць ВБ складає саме професійна військова лексика.
9) Формування міжкультурної компетенції. Тексти ВБ знайомлять з
культурою іншої країни, її реаліями.
10) Ситуативність. Військовий брифінг (ВБ) можна розглядати як ситуацію
або набір міні ситуацій. Це сприяє ефективному використанню ВБ в процесі
навчання іноземної мови. Ситуація є важливою методичною категорією
[Азімов, Щукин 1999, Акішина, Каган 1997, Ізаренкгов 1986, Пассов 1989,
2000,Скалкін 1981; Шаклеїн 1997 та ін.]. Ситуація – це одиниця організації
процесу навчання іншомовного спілкування [Пассов 1989: 50]. Використання
проблемних ситуацій у текстах ВБ дає можливість створення різних
мовленнєвих ситуацій на їх основі.
11) Автентичність. ВБ є реальним продуктом носіїв англійської мови.
Автентичний текст характеризується природнім лексичним та граматичним
наповненням, ситуативною відповідністю мовних засобів, а також вираженням
національних особливостей і традицій побудови та функціонування тексту [1,
27].
12) Доступність (в плані забезпечення та відповідності рівню знань). Велику
кількість ВБ можна знайти у періодичних виданнях та Інтернет сайтах
військових організацій світу.
13) Методичність. ВБ складають базу для розробки навчальних вправ та
завдань, які моделюють реальні ситуації професійної діяльності майбутнього
спеціаліста. ВБ використовують широкий спектр різноманітних військових тем:
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терористичні напади, військові завдання, операції та навчання, безпека
стратегічно важливих об‘єктів, організація штабів, бойові дії, військові
змагання, військова служба та кар‘єрний ріст військовослужбовця, військовий
устрій, реформування армії, відображення міжнародних військових подій та ін.
Лексико-граматичне наповнення ВБ відповідає комунікативним потребам
курсантів третього курсу.
14) Використання міжпредметних зв’язків. ВБ дають можливість
систематизувати знання отримані на різних заняттях раніше, а також здобути
нові. Лінгвістична інформація, що входить у зміст ВБ, значною мірою
визначається саме міжпредметними зв‘язками, тобто відомостями з різних сфер
життя, науки. Це створює умови для пізнавальної активності студентів,
самостійного пошуку нових знань.
15) Розвиваючий потенціал. ВБ можуть в подальшому слугувати стимулом
для курсанта продовжити навчання за межами аудиторії.
16) Часовий фактор. Постійно проводяться та з‘являються тексти нових ВБ,
які мають актуальний матеріал для курсантів.
Таким чином ми визначили головні лінгводидактичні характеристики
ВБ. Це дає нам можливість зробити висновок що ВБ мають великий потенціал
для подальшого використання у методиці викладання іноземної мови.
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HOW TO MAKE THE STUDENTS LISTEN TO EACH OTHER
Anna Nypadymka
National Technical University of Ukraine "KPI"
Every teacher faces the same problems every day. During lessons there
exists a problem of individual working in the group. That means that while one of the
students is reading, speaking or doing some other activities, the other students are
making themselves comfortable to relax, talking to each other, playing games on their
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mobile phones, preparing for the other lessons, writing something under the desk as if
the teacher doesn‘t see it. So, are there any ways out of these situations? Here are
some possible practical ideas on how to make them not only hear but also listen to
each other.
1) While doings reading activities. One student reads the sentence. Then the
teacher randomly chooses the other student and asks him to translate. The third will
express the opinion about what was read. The fourth will evaluate the previous three
students. At least four students are getting involved in this process. And the others are
becoming attentive and motivated to listen carefully. The idea of random choosing
really works because it means that no one knows who will be the next. Another
approach is to make a pause after having read one paragraph for the discussion. The
teacher should always make sure that every student is involved in the discussion. In
case someone has problems with understanding the meaning or interpreting the
context, the teacher can ask some questions.
2) While doing writing activities. Students are offered to write a small
composition. They write it on a separate sheet of paper, then the teacher collects the
papers, mixes them and hands them out. The students read essays of their groupmates
then assess and grade them. The teacher should be the judge; only he or she decides
whether this evaluation was objective.
3) While learning new lexical units. To make the entire group involved in this
process the teacher can use all the kinds of interactive teaching approaches. For
example: the teacher writes the new word on the blackboard behind the back of one
of the students. The rest of the group tries to explain the written notion by with their
own words. As a rule, you can hear unusual definitions and stimulate creative of
thinking. Another example: the teacher writes the words on small cards and gives
them to the students. Then the students try to explain in turns the words written on
these cards. Another good example is the game ―word storm‖. One student goes to
the blackboard. The rest of the group asks him (in turns) to translate the new words
from the unit, as fast as possible. The more new words the student named correctly,
the more points for the lesson he or she will get. Playing different games like
associations, quizzes, crosswords are the best ways to memorize new words. To avoid
printing handouts, the teacher may use the blackboard. To draw the crossword on it is
much easier and faster than to print at least ten handouts.
4) While doing exercises on grammar topics. For example, you are teaching
students how to use Present Simple. Offer them to make up sentences using Present
Simple about their groupmate or about one of their teachers. They usually create
funny sentences. Students like to laugh especially they adore the jokes about their
teachers. But the teacher has to promise them that everything said during the lesson
will be kept in a secret! Also they can evaluate each other, or translate the sentence,
which was created by their groupmate.
5) While doing speaking activities. When one student is speaking, the teacher
can create an ―evaluation group‖, which consists of two students who will note down
grammar mistakes, two who will note the spelling mistakes, two who will watch
gestures and intonation, two who will evaluate contents and two who will prepare
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some questions. This method brings fabulous results. The silence in the class is
guaranteed! Another approach is to spark off debates. The teacher divides the group
into parts. Each part supports a certain point of view. The idea is that which group
will persuade the rest that their idea is right, they will be winners. All kinds of small
group discussions will make the students motivated to participate and listen to each
other.
Using such techniques the teacher will be content because there will be no
problems with discipline and bad behavior, everybody will be attentive and the
students will care about each other. Of course, more and more approaches can be
created. If the teacher uses all his/her imagination and creative skills English lessons
will bring a great pleasure both for the teacher and for the students.
All these tips will help to make the group friendlier. Team building is such an
important thing in our everyday lives. When seeking for a good job, everyone should
bare it in mind. Human resources managers pay great attention to the way a person
behaves and feels himself (herself) among the colleagues. If there is no mutual
understanding, one will be feeling uncomfortable and depressed. The ability of
successful communication (that is the ability to listen, react, cooperate) is regarded as
one of the main criteria for employing staff.
The ability to listen is a great talent. But this talent can be developed with a fair
amount of effort and by means one‘s natural resourcefulness reasonably applied to
the task.
МОДЕРНІЗАЦІЯ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В
ВИЩІЙ ШКОЛІ ЯК ЗАСІБ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Н. С. Нікітіна
Національний технічний університет України «КПІ»
У сучасному світі в умовах постійного і стрімкого розвитку міжнародних
контактів вищий учбовий заклад зобов'язаний випускати фахівця не лише із
стабільним володінням іноземною мовою, але і з високим рівнем професійної
комунікативної компетентності. На сьогодні методи навчання іноземній мові
повинні відповідати вимогам системи освіти і реагувати на зміни і
нововведення в тій же системі. Крім того, з метою підвищення професійного
потенціалу випускника вищого учбового закладу на ринку праці, дисципліна
"Іноземна мова" повинна не лише стояти в одному ряду з професійноспрямованими предметами, але і охоплювати їх, готуючи студента до реалій
професійної діяльності. Щоб усе це стало дійсністю, потрібні
міждисциплінарна інтеграція, опора на міжкультурний аспект оволодіння
мовою, варіативність, багаторівневість.
На шляху модернізації методів викладання іноземної мови виникають
вимоги, на які слід звертати увагу і реагувати. По-перше, використовуючи нові
(модернізовані) методи навчання, слід скорочувати розрив між теоретичними і
практичними знаннями студентів і реаліями ділового світу, які знаходяться в
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постійному русі. По-друге, адаптація системи освіти до інформатизованого
світу - завдяки розвитку світових інформаційних мереж і комп'ютерних засобів
навчання наукова інформація стала доступнішою і постійно поповнюваною
одиницею навчання.
На сьогодні випускник вищого навчального закладу повинен володіти
теоретичними і практичними знаннями не лише своєї спеціальності, але і вільно
орієнтуватися в суспільно-громадських і загальноекономічних сторонах
практичної діяльності суспільства. Саме тому курс навчання іноземній мові
повинен орієнтуватися на формування і розвиток навичок професійно
орієнтованих напрямів, а також міжкультурні і соціокультурні аспекти. У
сучасному світі для успішного засвоєння і подальшого використання знань
іноземної мови студент повинен опанувати усі види мовної діяльності
(говоріння, аудіювання, читання, письмо). Отже діяльність викладача іноземної
мови у вищому учбовому закладі має бути спрямованою на усебічно розвинені і
повноцінно підібрані сучасні методи і методики викладання іноземної мови.
Навчання іноземній мові, тим більше в технічному вищому навчальному
закладі, сьогодні вже не може ґрунтуватися на "первісних" методах, тобто
читання і переклад. Курс "Іноземна мова" повинен охоплювати усі можливі, а
іноді і неможливі підходи і методи навчання. З поширенням використання
інформаційних технологій стало можливим удосконалення і продуктивність,
раніше не доступних методів викладання.
Так на сьогодні отримали широке поширення такі інноваційні види
діяльності як метод проектів (це спосіб досягнення дидактичної мети через
детальну розробку проблеми (технологію), яка повинна завершитися цілком
реальним, відчутним практичним результатом, оформленим тим або іншим
чином; це сукупність прийомів, дій студентів в їх певній послідовності для
досягнення поставленого завдання - вирішення проблеми, особисто значимої
для студентів і оформленої у вигляді деякого кінцевого продукту); технологія
співпраці (педагогіка, що ґрунтується не на класичному принципі "роби, як я
сказав", а на "роби, як я". Спочатку ставиться велика і потрібна мета, а потім
всіляко підтримується віра в її здійснимість); метод мозкового штурму
(оперативний метод вирішення проблеми на основі стимулювання творчої
активності, при якому учасникам обговорення пропонують висловлювати як
можна більшу кількість варіантів рішення, у тому числі найфантастичніших.
Потім із загального числа висловлених ідей відбирають найбільш вдалі, які
можуть бути використані на практиці); кейс-метод (студентам пропонують
осмислити реальну життєву ситуацію, опис якої одночасно відбиває не лише
яку-небудь практичну проблему, але і актуалізує певний комплекс знань, який
необхідно засвоїти при вирішенні цієї проблеми. При цьому сама проблема не
має однозначних рішень); використання завдань, розроблених в PowerPoint;
використання Інтернет ресурсів на занятті (підбір автентичної інформації,
інтерактивне спілкування безпосередньо з носіями мови і так далі).
У свою чергу використання інноваційних методів навчання дають
студенту вищого учбового закладу чітку і сильну мотивацію до вивчення
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іноземної мови, оскільки носять практичний і наочний характер. Так,
використання аудіо-відео матеріалів для вивчення іноземної мови дуже наочні,
вони активізують відразу декілька видів діяльності і дають можливість
неодноразового повторення матеріалу, що вивчається. Використання
мультимедійних ресурсів має набагато більшу міру інтерактивного навчання,
ніж робота в аудиторії. Застосування Інтернет ресурсів забезпечує наочність
подання матеріалу, різноманітність подання інформації.
Інтернет ресурси і нові інформаційні технології пропонують нескінченну
безліч можливостей сфері викладання іноземної мови. Інтернет допомагає
викладачеві іноземної мови не лише використати нові можливості подання
інформації і різні методи підготовки завдань, але і допомагає швидко і вчасно
реагувати на потік інформації, що постійно змінюється і оновлюється, і
адаптувати його до професійної спрямованості іноземної мови.
Одним з найважливіших чинників у викладанні іноземної мови є мовна і
комунікативна компетенції. Для успішного засвоєння іноземної мови студент
повинен володіти комунікативною компетенцією, достатньою для іншомовної
діяльності по вивченню зарубіжного досвіду в профілюючій галузі науки і для
професійного спілкування, а також для кваліфікованої інформаційної та творчої
діяльності в різних сферах і ситуаціях ділового партнерства, на професійному
рівні.
Значним кроком у сфері вищої освіти став Болонський процес. Із самого
початку Болонський процес створювався з метою глобалізації вищої освіти і
збільшення конкурентоспроможності випускників вищих учбових закладів,
сприяти мобільності студентів, полегшити працевлаштування за рахунок
введення системи, що дозволяє легко визначити рівень підготовки і міру
кваліфікації випускників. Крім того, Болонський процес створювався з метою
забезпечення високої якості навчального процесу. При вступі у Болонський
процес і з метою модернізації і глобалізації системи вищої освіти наша освітня
система повинна намагатися забезпечити формування і зміцнення
інтелектуального, культурного, соціального і науково-технічного потенціалу
випускників, конкурентоспроможність студентів не лише у своїй країні, але і в
усій європейській зоні вищої освіти.
Таким чином, сучасна система освіти встала на шлях глобалізації знань, а
також модернізації методів викладання. Говорячи про викладання іноземної
мови, слід зазначити, по-перше, його усе зростаючу значущість для випускника
вищого учбового закладу. По-друге, необхідність включати в програму
вивчення іноземної мови інформацію спрямовану не лише на вузьку
професійну спеціалізацію, але щоб випускник вищого учбового закладу володів
достатніми комунікативними навичками в соціально-культурній і громадській
сферах країни, мова якої вивчається. Для цього необхідно дати знання з історії,
культури, традицій і звичаїв. В цьому випадку викладачеві іноземної мови
можуть допомогти Інтернет ресурси, а саме використання чатів для
безпосереднього спілкування студентів з носіями мови і культури, оскільки
багато підручників і посібників з вивчення іноземної мови на сьогодні не
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розкривають повністю проблему міжкультурних відмінностей, соціокультурних
реалій, явищ, пов'язаних з відповідною професійною сферою. Щербаков Б.Ю.,
відмічає, що "прорив в області підвищення якості освіти може забезпечити
лише поєднання комп'ютерної техніки з передовими педагогічними
технологіями".
Якість викладання іноземної мови багато в чому залежить від того,
наскільки швидко і оперативно викладачі реагують на мінливість і рухливість
мови. Сам процес навчання іноземній мові з використанням модернізованих
методів навчання допомагає виконувати багато вимог до методів викладання
іноземної мови. Це і когнітивність, і проблемність, і особистісно-діяльнісний
підхід і багато іншого.
Особистісно-діяльнісному підходу в навчанні іноземних мов останнім
часом приділяється особлива увага. Цей підхід ставить на перше місце
студента, як самостійну одиницю. Застосовуючи особистісно-діяльнісний
підхід викладач надає студенту можливість самореалізації та самостійного
вдосконалення студента. Особистісно-діяльнісний підхід дає змогу
активізувати діяльність студента на пошук та засвоєння нової інформації та
знань, базуючись на вже отриманих знаннях. Крім того, особистіснодіяльнісний підхід передбачає пошук та підбір різних варіантів вирішення
поставленої проблеми та вибір найбільш вдалого рішення для конкретної
навчальної ситуації. В основі особистісно-діяльнісного підходу лежить
мотивація студента та спрямування його на самореалізацію. Використання
модернізованих методів викладання іноземної мови дає широкий спектр
можливостей мотивації студента та урахування його індивідуальних
можливостей.
Знання іноземної мови підвищує потенціал людини. Крім того, як говорив
А.П.Чехов "Скільки мов ти знаєш - стільки разів ти людина". І з сьогоднішніми
технічними і методичними можливостями вивчення іноземної мови стає не
лише продуктивнішим, але і цікавішим і більш захопливим. Взявши на
озброєння інноваційні методи викладання іноземної мови викладачі вищих
навчальних закладів сьогодні в змозі підготувати висококваліфікованих
спеціалістів з високими знаннями та практичною підготовкою.
Література:
1. Щербаков Б.Ю. Парадигмы современного образования: человек и
культура / Б.Ю.Щербаков. – М., 2001. – 70с.
PRODUCTION ECRITE DANS L’ENSEIGNEMENT DU FLE
У.І. Новокрещенова
Національний технічний університет України «КПІ»
La production écrite est une activité langagière complexe, s‘appuyant sur la
compétence linguistique déjà acquise par les étudiants. Elle fait partie intégrante du
cours pratique de FLE parce qu‘elle développe la capacité de produire des textes
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construits et cohérents, en amenant les étudiants à utiliser leurs connaissances de
vocabulaire et de morphosyntaxe. Elle est liée logiquement avec le cours pratique de
la traduction parce qu‘elle exige une analyse approfondie des textes dans l‘optique du
contexte socio-culturel et de l‘intention communicative de l‘émetteur et suppose, lors
du traitement de tout genre de sujets, un large recours au bagage cognitif, ce qui
relève obligatoirement de la compétence de traducteur, sans parler des techniques de
reformulation et de réduction. Ces activités spécifiques, aussi bien que l‘aspect
pragmatique de la production écrite qui s‘inscrit dans l‘approche actionnelle,
permettent de l‘introduire dans le cursus de futurs traducteurs en tant que discipline à
part. La production écrite dans l‘ensemble de ses activités prépare les étudiants à
suivre des cours théoriques de pragmatique linguistique, de théorie de communication
interculturelle, de typologie comparative des langues etc.
L‘enseignement de la production écrite repose sur deux principes essentiels : il
stimule la créativité et, en même temps, il impose des contraintes. Mais se sont deux
facteurs qui agissent de concert, car aucune création n‘est possible sans aucune
contrainte. Par exemple, situer une activité de l‘écriture créative dans un contexte
précis (définir le destinataire, la fonction et le moyen de la communication, les
circonstances spatio-temporelles) est une contrainte, mais, grâce à elle, l‘apprenant
est amené à mobiliser ses connaissances de fonds, tout en activisant la sélection des
ressources de langue pour s‘exprimer. La contrainte imposée ne fait qu‘accélérer
cette sélection et, par-là, développe efficacement les capacités analytiques.
Pour donner une impulsion créative, il est important de trouver des sujets
intéressant les apprenants : la vie universitaire, les problèmes des jeunes, la vie
quotidienne. En même temps, il faut les orienter progressivement vers la
problématique socio-culturelle liée avec la future profession, comme la vie des
langues, l‘influence d‘Internet et d‘autres moyens de communication modernes sur la
langue etc.
Dans la logique traditionnelle d‘un cours de production écrite (écriture créative
– correspondance formelle – argumentation – commentaire – résumé – compte rendu
– synthèse), la quantité de contraintes augmente à chaque étape. Elles peuvent être
formelles, expliquées dans la consigne (nombre de mots, situation communicative), et
d‘ordre logique, stylistique, pragmatique, impliquées par la situation communicative.
La nécessité de communication est due au déficit d‘informtion, soit chez le
destinataire (à qui l‘on donne une information), soit chez le destinateur (qui demande
une information). La communication écrite, en différence de la communication orale,
est différée. A l‘écrit, la structuration et la présentation logique sont des éléments plus
importants qu‘à l‘oral, à cause de l‘absence de contact direct entre les interlocuteurs.
Pour placer l‘apprenant dans une situation d‘interaction authentique, il faut qu‘il soit
capable de déterminer la quantité d‘information nécessaire pour que l‘interaction soit
possible. Pour ne pas surcharger le message de l‘information superflue et éviter des
malentendus, on doit comprendre quelles informations sont communes pour le
destinataire et le destinateur, et lesquelles manquent à l‘un et à l‘autre. Dans ce but,
avant la rédaction, on peut faire visualiser la situation par les étudiants.
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Il est important que les productions correspondent à des besoins pratiques de la
vie quotidienne. Donc, la forme épistolaire est l‘une des premières introduites en
production écrite. Une activité d‘analyse d‘un texte authentique (par ex., d‘une lettre
amicale décrivant un voyage fait par le destinateur) peut précéder la rédaction. En
travaillant en équipes, les étudiants recherchent dans le texte les articulateurs qui le
structurent, les faits de langues indiqués par le professeur ; ils établissent la
chronologie et l‘itinéraire de voyage. Puis, ils mettent en commun les résultats et
décident quelle est l‘intention de communication, quelles sont les relations entre les
interlocuteurs, quelle est leur attitude envers le voyage etc. Il est important que
chacun s‘exprime en justifiant sa réponse avec un exemple du phénomène qu‘il vient
d‘étudier.
Pour sensibiliser les étudiants à la distinction entre l‘oral et l‘écrit et au fait
qu‘ils se pénètrent souvent, on leur propose des exercices consistant à restituer un
dialogue à partir d‘un récit, ou à reprendre une transcription d‘un interview au style
indirect, puis, en discours relaté.
Il est utile, s‘il s‘agit des étudiants de niveau B1+/B2, d‘introduire les notions
élémentaires de la pragmatique linguistique, car, dès le début, on implique le contexte
dans l‘analyse, et on n‘a plus affaire aux phrases et aux textes dans leur sens
grammatical, mais aux énoncés.
Comme tout texte doit être cohérent, il y a lieu d‘apprendre aux étudiants les
moyens d‘assurer la cohérence (anaphore textuelle, opérateurs, prépositions, le jeu
des temps et des modes verbaux etc.)
Une production doit respecter les trois règles d‘or de la rédaction d‘un texte :

La règle de progression qui implique que l‘apprenant devra apporter une
information nouvelle pertinente à chaque phrase. Elle sous-entend la non répétition;

La règle de l‘isotopie qui se résume par la condition logique :
l‘apprenant ne doit pas passer d‘une idée à une autre sans transition ni aucune relation
logique ;

La règle de la cohérence et de la cohésion sémantique qui exclut les
contradictions au niveau du sens.
Après la correction de productions par le professeur, il convient d‘imposer aux
apprenants une activité de reméditation qui se déroulera en classe. On peut discuter
les fautes typiques, en montrant comment le non respect des faits de langue peut
rendre le texte incompréhensible ou changer son sens (par ex., le jeu des articles
définis et indéfinis en tant que moyen d‘anaphore textuelle). Une démarche efficace
est de lire une production avec des fautes typiques, sans nommer son auteur, et de
demander aux autres d‘expliquer comment ils voient la situation décrite. Si les
visions diffèrent beaucoup de ce que l‘auteur voulait dire, il y a lieu de procéder à
l‘autocorrection ou de refaire le travail en autonomie.
Dans l‘argumentation, on met l‘accent sur le fonctionnement des opérateurs
(articulateurs, connecteurs, modérateurs, modalisateurs ; en cas du commentaire du
matériel chiffré, quantificateurs). Les étudiants ne doivent utiliser que les opérateurs
dont ils comprennent bien le sens. Le travail sur ce problème s‘appuie sur les
exercices de contrainte : selon les articulateurs et connecteurs donnés qui servent de
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canevas, on doit, en introduisant les idées et les arguments dans l‘ordre imposé, écrire
une argumentation construite, en respectant les règles de sa rédaction. C‘est en cela
que consiste la démarche de sujets guidés.
L‘essai argumentatif exige une adaptation du vocabulaire au sujet traité, donc,
il vaut mieux préparer un glossaire respectif. Bien sûr, les sujets doivent être formulés
conformement aux centres d‘intérêts des étudiants, leur bagage cognitif les aidant à
trouver plusieurs idées et arguments.
Dans les activités de réduction et de reformulation que représentent le résumé,
le compte rendu et la synthèse, la contrainte est imposée non seulement par la
consigne, mais par la nature du document de départ. Donc, on se focalise sur les
stratégies de la lecture, globale et plus détaillée. Comme on est limité dans le temps,
on procède selon le plan stricte, sans se concentrer sur les détails insignifiants (qu‘il
faut, cependant, savoir distinguer de ceux significatifs), s‘appuyant sur les repères
spatio-temporels et les opérateurs. Il est important de savoir se servir de ces indices
pour définir le genre du texte (récit, description, argumentation), le thème et les idées
de l‘auteur, ses intentions, son ton. Il sera utile, avant la rédaction, d‘identifier les
idées essentielles et de les résumer chacune en une phrase. Cet exercice est fait par
équipes, puis on compare les résumés des paragraphes, on choisit (en justifiant) les
meilleurs et on rend le résumé définitif cohérent à l‘aide des connecteurs exprimant
les relations logiques entre les parties.
Quand le texte de départ est bien compri, la faute la plus typique qui reste, c‘est
le non respect du nombre de mots exigé. Dans ce cas, on peut montrer, sur l‘exemple
d‘un résumé fautif, comment éviter des phrases surchargées de connecteurs, en
remplacant les derniers par les prépositons, comment remplacer les subordonnées par
les adjectifs etc. Il est important de ne pas donner des solutions prêtes, mais d‘inciter
les étudiants à trouver les constructions synonymes pour chaque situation, en les
corrigeant si c‘est nécessaire. Puis, on compte les mots et on fait l‘autocorrection.
Les activités de production écrite forment chez les étudiants une conception
complexe et systémique de la réalité linguistique. Ces activités développent les
capacités analytiques, l‘esprit de discipline, favorisent l‘assimilation active du
vocabulaire et des règles de morphosyntaxe. En outre, elles présentent l‘occasion
d‘une comparaison interculturelle, ce qui permet d‘atteindre un plus haut dégré
d‘acculturation.
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ В
НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
О.В.Овадюк
Національний технічний університет України «КПІ»
Інформаційні процеси відіграють в житті людини дуже важливу роль.
Саме інформація є підставою для прийняття тих або інших рішень. Тому дуже
важливо, щоб та інформація, що надходить до нас мала властивості
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вірогідності, правдивості, зрозумілості, повноти, цінності та інші. Як відомо, ці
процеси складаються із подій отримання, обробки, зберігання, передавання та
подання інформації.
Остання подія, а саме – подання інформації, призначена для
ознайомлення її споживача з її змістом. Саме від якості цієї події буде залежати
ступінь спотворення отриманої ним інформації відносно її стану до подання.
Одним із таких засобів є комп‘ютерні презентації.
Комп‘ютерна презентація (КП) є засобом подачі інформації з
використанням комп‘ютерної техніки. В основу КП покладено спосіб подачі
інформації у дискретному вигляді. Тобто, інформація розбивається на невеликі
порції. Кожна порція розміщується на окремій сторінці – слайді. Під час
демонстрації слайди подаються у певній послідовності.
Слайд може містити текстову, графічну, відео та звукову інформації, а
також інші об‘єкти – таблиці, діаграми, графіки, математичні формули тощо.
Дуже корисним об‘єктом є гіперпосилання, що дозволяють прив‘язати до
презентації інші документи або програми.
Презентації можуть бути створені у вигляді окремих програм або у
вигляді документу, прив‘язаного до певного програмного додатку. Серед
останніх велику популярність набула програма MS Power Point.
Внаслідок поширеності і легкості освоєння програмного забезпечення MS
Power Point для презентації, і мови гіпертекстової розмітки HTML їх
використовують і в установах освіти різного рівня та специфіки як:
1) об'єкт вивчення в курсі інформаційних та комунікаційних технологій,
2) засіб електронної та паперової підтримки як у навчальному процесі
орієнтації та поясненні матеріалу викладачем і доповідей , студентів,аспірантів,
слухачів, так і при обміні досвідом працівників освіти.
З метою усунення типових помилок та оптимізації розроблені і нижче
коротко сформульовані алгоритм і вимоги до екранної презентації на прикладі
MS Power Point.
1. Алгоритм:
Підібрати текстовий і графічний матеріал, структурувати і лаконічно
представити його. Написати сценарій і створити презентацію на задану тему
2. Структура презентації та навігація:
1) титульний слайд з зазначенням установи, теми, автора (керівника),
2) структура із заголовків слайдів: комплексність (повнота і уніфікація),
3) слайд зі змістом розділів з гіпертекстовими посиланнями на початок
розділів і кнопку повернення на титул,
4) у розділі: кожен слайд містить кнопку повернення на попередній слайд,
а останній кнопку повернення на зміст,
5) гіперпосилання на зовнішній Інтернет-ресурс і програму
3. Художня композиція:
1) насиченість не більше 1/3 площі екрану, тому спочатку перелік, а
подробиці про кожний об'єкт окремо,
2) головний об'єкт розташований в пропорції золотого перерізу
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3) смисловий центр зміщений нижче і правіше.
4. Параметри стилю тексту:
1) не більше 3-х варіантів шрифтів, що відрізняються як за типом, так
розміром і жирності;
2) лаконічність: не більше двох рядків в заголовку й у пунктах списку,
пунктів списку - не більше 6-ти.
5. Колірна гамма, контрастність і яскравість зображення:
1) відповідність кольорової палітри відносної видимості предметів
зображення
2) сталість використовуваних кольорів для позначення аналогічності
об'єктів;
3) відповідність кольорів стійким зоровим асоціаціям: червоний небезпека, жовтий - спостереження, зелений - той, що дозволяє, фіолетовий фантазія, чорний - строгість, білий – ідеальна точність і т.д.);
6. Синхронізований звук / мовленнєвий супровід (при наявності
мікрофону).
7. Анімація для залучення уваги до зміни слайда.
Тепер розглянемо методологічні аспекти створення навчальних
презентацій. Те, якою повинна бути презентація, залежить від того, як
планується її використання на занятті.
Презентація
може
бути
або
супроводжувальною,
або
повнофункціональною.
Супроводжувальною
презентацією
викладач
користується під час пояснення нового матеріалу, використовуючи
комп‘ютерну техніку замість плакатів, карт, роздаткового матеріалу. У цьому
випадку основна інформаційна роль належить викладачу.
Повнофункціональна презентація забирає на себе основну інформаційну
роль заняття. Викладач тільки підготовлює студентів до роботи з новим
матеріалом – оголошує тему, мету заняття та основні моменти, на які слід
звернути увагу при вивченні нового матеріалу. Далі студенти самостійно,
працюючи з презентацією, вивчають новий матеріал. В кінці заняття викладач
проводить обговорення пройденої теми, уточнюючи певні моменти, відповідає
на питання студентів та підводить підсумки заняття. До таких презентацій дуже
корисно мати тести. Бажано в електронному вигляді. Тест згодиться як для
самоконтролю студентів, так і для контролю їх знань викладачем.
При створенні супроводжувальних презентацій основними елементами
слайдів будуть графічні об‘єкти: малюнки, схеми, діаграми, графіки; а також
таблиці. У меншій мірі – відео-фрагменти. Це пов‘язано з тим, що відеофрагмент потребує перегляду та його прослухування. При цьому потрібна
висока синхронність у роботі всіх студентів, щоб для частини із них на занятті
не виникла технологічна пуза, яку викладач не запланував у своєму
хронометражі. Дуже корисними для таких презентацій є проекційні апарати та
інтерактивні дошки. В цьому випадку відео-фрагменти набувають більшої
цінності. В презентаціях супроводжувального типу не повинно бути багато
текстової інформації, бо вона також може привести до незапланованої паузи,
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так як швидкість опрацювання текстової інформації у різних студентів різна.
Можливу текстову інформацію викладач замінює своєю розповіддю.
Як бачимо, супроводжувальні презентації використовуються на
звичайних заняттях з метою збільшення їх наочності та зрозумілості нового
матеріалу.
Повнофункціональні презентації містять значно більше текстової
інформації і неменшу, ніж у супроводжувальних, кількість графічної. Дуже
корисними в таких презентаціях є звукове супроводження та використання
відеоматеріалів. Озвучувати слід текст, який відображено на слайді. Це
робиться для тих студентів, у яких переважає слухова пам‘ять.
Слід пам‘ятати, що текст повинен розподілятися по слайдах невеликими
порціями та супроводжуватися відповідними малюнками, схемами,
фотокартками тощо. У такому випадку текстова інформація краще
сприймається і розуміється студентами. Жоден слайд повнофункціональної
презентації, крім слайдів, все поле яких займає фільмовий об‘єкт, не повинен
містити об‘єктів без текстового супроводу. Такий слайд буде холостим, тобто
не зрозумілим студенту. Не слід зловживати анімаційними можливостями
об‘єктів. Анімація може бути корисною на титульному слайді і дуже
шкідливою на інших. Причиною цього є те, що вона потребує певного часу та
відволікає увагу від матеріалу, що вивчається.
Якщо студенти мають підручники, то матеріал презентації повинен бути з
ними максимально погоджений. Рекомендується презентації створювати із
тексту підручника. Це створить цілісну систему заняття-домашнє завдання.
Наявність підручників – дуже важливий момент при розробці презентації. У
цьому випадку можна створювати презентації більшого об‘єму, так як відпадає
потреба у конспектуванні матеріалу. А при цьому створюються більш
оптимальні умови засвоєння нового матеріалу.
THE LANGUAGE OF INTERNATIONAL COMMUNICATION
З.П. Овчаренко
Національний технічний університет України «КПІ»
A language is constantly developing its internal structure and resources. It is
adapting to ever changing circumstances of social, cultural, political and scientific
life, generating new forms and content and abandoning old ones, improving its
expressive means and devices through their structural complication or simplification.
Language is one or those spheres of human activity that is the first to respond to
social and other kinds of changes in our life and activities. Language may not only
follow or accompany these changes but also cause them. Each social or political
change, revolution, innovation is preceded by introduction of new words and terms.
Transformations within a language take place on different levels: phonetic,
morphemic, lexical, syntactic, et cetera – and the first three are the layers that are the
most susceptible to changes, which may be evident even to one certain generation.
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Syntactic changes are somewhat slower and we identify them mainly with the help of
written texts several generations older then we are.
The most visible are lexical changes, for it is when we meet a new word,
misunderstanding may appear. A new unknown word as a rule attracts attention,
makes a person think over or guess its meaning, denotative and connotative, it may
even confuse or stir negative emotions.
Any new epoch was accompanied by introduction of new words denoting newthings, object and phenomena. The English language in this respect shares the destiny
of other European languages. It developed from the Anglo-Saxon language (or the
Old English) to Modern English, the native language of some 375 million people and
the language of international communication.
During the history the English language acquired new features and
characteristics, and its vocabulary had to change as well. There were accepted new
standards of pronunciation, new syntactic properties, but the main changes lay in the
introduction of new words and the semantic transformations of the old ones. Thus,
the central point in the development of a certain language is the enrichment and
enlargement of its vocabulary. The newly created or borrowed words known as
neologisms (from Greek neos ‗new‘+ logos ‗word‘) after a certain period of being
perceived as unusual and new entered the stock of the English lexicon as its integral
part. As a result, lexicological layer appears to be the first reliable indicator of the
constant and gradual linguistic transformation and development. And it is words that
make the changes in language noticeable and evident.
This research is devoted to neologisms as the constituent part of the Modern
English vocabulary. The topicality of the research lies in the fact that modern period
is characterized by intensive development and changes of social, political and
scientific spheres of human life. They are accompanied by the changes in the English
language which is to reflect the objective reality. What is more, outside reality is
cognized and registered through language, and thus we need to be aware of modem
language resources in order to adequately perceive modern realities of our existence.
Effective communication is impossible without the knowledge of modern trends and
tendencies in various aspects of human activity that are immediately reflected in the
language.
The topicality of this research is also heavily associated with Ukraine‘s
integration into the world community. Ukraine has a highly advantageous
geopolitical location, which should be fully exploited. Nowadays, it is obvious that
English has become the global language, a language that is common for the whole
world. It achieved a genuinely global status and it plays a special role that is
recognized in every country, including Ukraine. Having such status, the global
language has to be of great importance, influencing all the domains of the human
activity in the world. These days, English dominates in such fields as mass media,
foreign language teaching, business, information technology and sciences.
Література:
1. Андрушина Г.Б. Лексикология английского языка / Г.Б.Андрушина. –
М.: Дрофа, 2000. – 288с.
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2. Maurer L.W. New Words-Where do they come from and where do they go /
L.W. Maurer, F.C.High. – NY: American Speech,1982. – 254p.
ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В РАМКАХ ОСОБИСТІСНО
ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ
А. В.Павлович
Національний технічний університет України «КПІ»
Для того, щоб вступити до Болонської співдружності і, головне, стати її
повноправним членом, Україні треба піти на суттєві перетворення в системі
вищої освіти і науки, провівши необхідні зміни без надмірної перебудови
системи освіти. Відповідно слід переглянути основи підготовки педагогічних
кадрів та методики викладання, врахувавши зарубіжний досвід.
Належна підготовка викладача англійської мови – одне з актуальних
завдань сьогодення. Це пов‘язано із входженням України в європейський
простір й відповідно із зростанням важливості вивчення іноземних мов на всіх
освітніх рівнях.
Викладачі англійської мови повинні бути спрямовані на переймання
кращих методик викладання в своїх колег із зарубіжжя. Водночас необхідно
робити акцент на мотивації студентів до вивчення іноземних мов, враховуючи
важливість володіння іноземною мовою в умовах євроінтеграції. Безумовно,
ґрунтовні знання з педагогіки, психології та методики викладання іноземної
мови є невід‘ємними складовими підготовки висококваліфікованого педагога.
Впровадження нових методів та форм навчання майбутніх педагогів також
залишається актуальним питанням. Для викладача важливо вміти працювати з
студентами на психолого-педагогічному рівні.
Володіння вміннями позитивного психологічного впливу на студентів, їх
мотивації до оволодіння знаннями – це одна з основ підготовки викладача.
Основною метою педагога є подання матеріалу та допомога учням або ж
студентам у засвоєнні нового матеріалу.
В навчальному процесі при викладанні будь-якої дисципліни присутня
взаємодія вчителя й учня або викладача та студента. Особистісно-діяльнісний
підхід характеризується взаємодією двох сторін: педагога та учня.
Загальним в особистісно-діяльнісному підході є створення умов для
розвитку і саморозвитку особистості людини, побудова необхідних видів
діяльності на основі діалогу та співробітництва. Відмінним є різноманітність
професійної діяльності педагогів у межах методики, стилю, концепцій,
композицій, індивідуального життєвого досвіду, педагогічних систем тощо.
Навчання англійської мови студентів технічних спеціальностей
визначається їх професійною орієнтацією. Особистісний компонент
особистісно-діяльнісного підходу включає в себе необхідність допомогти
студентам оволодіти іноземною мовою і показати практичну важливість
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вивчення іноземної мови та можливості використання здобутих знань в
майбутній професійній діяльності, мотивацію студентів до саморозвитку та
самовдосконалення через вивчення іноземної мови. Очевидно, викладачеві
потрібно мати рівень загальної компетентності у відповідній технічній сфері. З
цим повʼязана якість викладання іноземної мови, чим зумовлюється
діяльнісний компонент вище згаданого підходу.
Ознаками особистісно-діяльнісного підходу стають: готовність дивитися
на кожного студента як на ососбистість; повага до студетів; визнання за
кожним студентом права на несхожість, на індивідуальність поглядів,
захоплень, інтересів, рис характеру. Водночас особистісні та професійні
характеристики викладача є важливим психологічним фактором для студентів.
Методичний аспект характеризується застосуванням різних методик
викладання, що містять в собі спрямованість на поглиблення знань студентів
іноземної мови відповідно до професійного спрямування. Методи викладання
можуть бути засобом реалізації особистісно-діяльнісного підходу.
Монологічний та діалогічний види мовлення стосовно професійної тематики,
модулювання наближених до реальності ситуацій та їх обговорення студентами
між собою та з викладачем можуть допомогти налагодити позитивний
психологічний клімат у взаємовідносинах між викладачем та студентами.
Слід зазначити, що основною з багатьох проблем в навчанні є різке
зниження мотивації навчальної діяльності, що пояснює характер
цілеспрямованої дії, який спонукає до результативності. Для того, щоб
викликати цікавість студентів, внутрішню самоповагу до себе, одним з
факторів навчального процесу є створення позитивної атмосфери ситуації
успіху на основі індивідуального підходу і бажаного кінцевого результату.
Тому студентам технічних вузів пропонується такий вид діяльності як
самостійні роботи. В основі завдань лежить принцип методу проектів, головна
ідея якого є спрямованість на переорієнтацію процесу навчання, а саме: на
розвиток професійних якостей, навчання самостійно оволодівати знаннями.
Студенти вчаться самостійно приймати різні рішення, шукати шляхи
отримання інформації, співпрацювати в колективі.
В умовах особистісно орієнтованого навчання викладач виконує іншу
роль і функцію в навчальному процесі. Якщо за традиційної системи освіти
викладач разом з підручником були головними компетентними джерелами
знання, а викладач ще й здійснював основну контролюючу функцію, то згідно
нової парадигми освіти викладач грає роль організатора самостійної активної
пізнавальної діяльності студента, його компетентного помічника та
консультанта. Його професійні уміння повинні бути спрямованими не просто
на контроль знань, умінь і навичок студентів, а на діагностику їх діяльності.
Таким чином, вчасно надати кваліфіковану допомогу для того, щоб усунути
виявлені труднощі пізнання й застосування знань. Така роль значно складніша,
ніж в традиційному навчанні, і вимагає від викладача вищої майстерності.
В методиці навчання іноземних мов розроблені різноманітні форми
реалізації індивідуального підходу до студентів, які можуть бути успішно
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реалізовані в технічних вищих навчальних закладах: самостійна робота (selfdirected learning) під наглядом та керівництвом викладача; самостійне
оволодіння (autonomous learning) іноземною мовою наодинці або в групі
шляхом використання широкого спектру різноманітних підручників і
посібників, яке контролюєтьться викладачем; самостійне оволодіння (home
learning) іноземною мовою шляхом використання підручника без допомоги
викладача; індивідуальна робота (one-to-one teaching) з одним або декількома
викладачами; самостійне оволодіння іноземною мовою в спеціалізованих
центрах (self-access centres). Під індивідуальним підходом мається на увазі
навчання студентів іноземного мовлення в групі за єдиним планом викладання
матеріалу, програми, але з урахуванням їх індивідуально-психологічних
особливостей. При цьому на першому плані стоїть завдання допомогти
студентам отримати базовий рівень знань іншомовного мовлення, опанувати
необхідну термінологію. Власне індивідуалізація процесу навчання
іншомовного мовлення являє собою цілісну систему, яка охоплює всі сторони
та етапи навчального процесу з іноземної мови. Передбачається також цілісне
врахування та цілеспрямований розвиток компонентів кожної з підструктур
психологічної структури індивідуальності студента, що здійснюють значний
вплив на якість оволодіння іншомовним мовленням.
Особистісно орієнтована освіта передбачає диференційований підхід до
навчання з урахуванням інтелектуального рівня кожного студента, а також його
рівня підготовки з даного предмету, здібностей і задатків. Студент має стати
центральною фігурою навчального процесу, його пізнавальна діяльність має
знаходитись в центрі уваги педагогів-дослідників.
ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТА НА ОСНОВІ
ФОРМУВАННЯ ІНТЕРКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ З ОПОРОЮ НА
ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНІ ТЕКСТИ
О.В.Петрова, В.Є.Валюшко
Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ
Питання мотивації студента до вивчення будь-якого предмета
розглядається досить давно, але й зараз його вирішення залишається
проблемою як для педагогів, так і для психологів і вимагає від них подальших
досліджень. Спеціалісти пропонують чимало способів оптимізації ситуації, що
склалася. Так, по-перше, рекомендовано застосування активних методів
навчання (рольова гра, метод круглого столу, метод мозкового штурму, лекціядіалог, дискусія та інші). Такі методи сприяють підвищенню бажання вивчати
предмет, мотивують студента до подальшого оволодіння навичками та
вміннями, що будуть необхідні йому в майбутній професії. По-друге, вважають,
що проблема мотивації, зокрема її виникнення та відсутність , насамперед
потребує суто психологічних шляхів вирішення. Також, важливим моментом є
використання підходів, запропонованих гуманною педагогікою - не
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примушувати до вивчення того чи іншого матеріалу, але сформувати умови для
формування власного бажання самостійно щось пізнавати, відкривати для себе,
наприклад, історичні факти чи математичні формули. Перед викладачем стоїть
фундаментальна задача допомогти студенту повірити у власні сили, які стануть
запорукою подальших успіхів. Як показує практика, виконання такої задачі – це
складний процес, до здійснення якого кожен викладач підходить з точки зору
свого власного досвіду та використання необхідних і доцільних засобів,
технологій та підходів.
Питанню мотивації також приділяється багато уваги в процесі вивчення
іноземної мови, а невирішеність даної проблеми дає можливість уточнити деякі
моменти з точки зору їх практичного використання в вищій школі. Маємо на
увазі розгляд питання підвищення мотивації студента з опорою на формування
інтеркультурної компетенції.
У сучасному суспільстві формується нова особистість, яка може
органічно інтегруватися до світового культурного простору, здатна
пристосовуватись до різних умов життя та праці, поважати та приймати інші
культурні та релігійні традиції, долати стресові ситуації, самостійно
аналізувати факти та нести відповідальність за своє життя. Йдеться про
полікультурну особистість, формування та становлення якої не можливе без
мотивації до оволодіння компетенціями, необхідними для майбутньої успішної
кар‘єри і, взагалі, для щасливого життя. Мотивування студента до вивчення
іноземної мови, як відомо, не залишається лише на рівні здатності розмовляти
та перекладати тексти, а дає можливість поринути в іншу культуру, що часто
буває дуже складно. Тому важливо приділити увагу формуванню
інтеркультурної компетенції, завдяки якій можна підвищити мотивацію
студента до вивчення предмету, а наприкінці курсу, побачити особистість,
здатну до успіхів в самостійному житті.
Так, наприклад, тексти для читання з фахової тематики мають включати
опис реалій, що притаманні як для нашої, так і для інших країн, ним варто
приділити особливу увагу і дати студенту можливість самостійно зробити
висновки щодо ситуації в країнах Європи та порівняти її з Україною. Така
тенденція повинна бути не тільки при читанні текстів або діалогів, в яких
представлені, наприклад, телефонні розмови чи заповнення анкети, що
повністю відрізняється від наших правил роботи з цими документами.
Опрацювання професійно-орієнтованих текстів також повинно базуватись на
формуванні інтеркультурної компетенції і включати інформацію щодо засобів
обробки металу чи процесу буріння, наприклад, у Німеччині або Великій
Британії. Даний процес ускладнюється тим, що часто важко знайти сучасні
тексти, в яких є інформація стосовно нашої та інших країн, але це можливо
завдяки Інтернету та допомозі наших та іноземних спеціалістів. Така допомога
спрощує процеси пошуку та розуміння такої специфічної інформації. Але в
даному випадку виникають труднощі зовсім не інтеркультурного характеру, а
суто нашого ставлення до навчання взагалі і, особливо, майбутньої професії.
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Відомо, що багато студентів не буде працювати за спеціальністю, яку
вони отримуються в ВНЗ лише з метою мати диплом про вищу освіту. Багато
підприємств, які нещодавно вважались престижними з точки зору умов та
оплати праці, на сучасному етапі не відповідають вимогам суспільства. Така
проблема має своїм наслідком приниження мотивації до навчання в цілому, а
також, вивчення іноземної мови як елемента цього процесу.
Ефективним методом підвищення мотивації студента до вивчення
іноземної мови є використання на заняттях моделювання ситуації, тобто,
використовувати ігровий момент, що цінно як з педагогічної, так і з
психологічної точки зору. Такий підхід полягає, насамперед, на детальному
розгляданню необхідних для майбутнього професійного спілкування фахівця
ситуацій (заповнення бланків про себе і установу, обмін професійною
інформацією і обговорення повсякденної професійної діяльності, написання
електронних повідомлень, листів професійного характеру тощо) і формування
на їх основі компетенції (вміти заповнювати бланки, писати листи,
обмінюватись інформацією). Даний метод дозволяє, по-перше, ознайомитися з
матеріалами іншомовного тексту, по-друге, порівняти інформацію в тексті про
ситуацію, наприклад, в Великобританії, і схожими проблемами в Україні, і
наприкінці, представити ситуацію у вигляді рольової гри з ціллю вирішення
певної проблеми. В даному випадку мотивація підвищується за рахунок
відкриття нових фактів про іншомовну країну, а також про можливість
моделювати ситуацію, розширюючи чи звужуючи її рамки, що вирішує сам
студент в процесі гри і обговорення ситуації.
Наше суспільство переживає важкий момент з точки зору економічної і
політичної ситуації, що призвело до падіння її рейтингу серед інших країн
Європи, а також до негативного ставлення наших громадян до своєї культури.
В даному випадку формування інтеркультурної компетенції як базової
складової мотивації навчання має місце на основі розуміння не тільки
інформації про ті чи інші галузі виробництва країн Європи і їх порівняння з
ситуацією в нашій країні, але й перспективи розвитку України в цьому
напрямку.
Таким чином, ми маємо всі підстави стверджувати, що дана проблема є
актуальною, а її вирішення має ґрунтуватися на різних підходах та технологіях,
що залежить від досвіду та бажання педагога змінити ситуацію на краще. Дана
робота репрезентує лише малу частину вже існуючих методів для розв‘язання
питань, пов‘язаних з проблемою підвищення мотивації студентів до вивчення
іноземних мов.
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APPRENDRE UNE LANGUE DANS UN ENVIRONNEMENT MULTIMÉDIA
І.С. Полюк
доцент
Національний технічний університет України «КПІ»
L‘apprentissage des langues assisté par ordinateur (ALAO), dans ses aspects
recherche sur les processus d‘apprentissage ou aide à l‘enseignement, connaît une
profonde évolution depuis plusieurs années avec, notamment, la généralisation des
environnements informatiques multimédias et des réseaux comme Internet, que nous
engloberons pour les besoins de l‘exposé sous la dénomination générique de systèmes
d‘information et de communication.
La situation que nous connaissons aujourd‘hui en apprentissage et en
enseignement des langues est quelque peu contradictoire. D‘un côté un ensemble de
chercheurs universitaires limitent leur champ d‘investigation à leur propre milieu
d‘intervention pédagogique.
De l‘autre côté, les sociétés mettent l‘accent sur le nécessaire développement
de l‘enseignement sur mesure destiné à de larges communauté d‘apprenants : adultes
exerçant des acitivités professionnelles et devant se former sur leurs lieux de travail
avec les contraintes de disponibilité que cela impose, personnes résidant dans des
lieux, voire dans des pays, éloignés des centres de formation traditionnels, qui
raccourcissent leur temps de séjour dans le pays de la langue cible et à qui l‘on
devrait donc offrir de nouveaux types de formation à distance, apprenants résidant à
proximité des centres de formation et pour lesquels la classe n‘est qu‘un des moments
de l‘apprentissage, qui peut se poursuivre en d‘autres temps et lieux [1].
Or, nos systèmes de formation à distance reposent sur une conception et des
supports de cours très traditionnels. Ils restent basés sur une approche de transmission
des savoirs, savoirs construits par certains formateurs et administrés par d‘autres dans
des cycles envoi-corrections où toute négociation avec l‘apprenant est impossible.
Les hypermédias et les systèmes de communication associés changent bien sûr
la situation en ouvrant de nouvelles perspectives pour une vue d‘ensemble des lieux
et temps éducatifs. C‘est la raison pour laquelle de nombreux projets européens
soutiennent la mise en place de ces dispositifs techniques. Ces projets adoptent
toutefois souvent une optique très appliquée qui ne permet pas de saisir les nouveaux
champs conceptuels en jeu [3].
Les enseignants explorent avec attention la notion de groupe d‘apprentissage.
Dans un groupe traditionnel les étudiants se connaissent et la situation est tout autre
dans une classe virtuelle, où les intervenants peuvent ne se rencontrer
qu‘épisodiquement, voire jamais. Cet aspect d‘identification dans un groupe et de
cohésion du groupe est fondamental puisque l‘apprentissage effectif nécessite une
crtaine pérennité des échanges. Le problème du fort taux d‘abandon dans les
échanges de correspondance électronique en langue, largement discuté dans les
forums d‘enseignants peut être résolu à condition qu‘on favorise les aspects suivants
[2] :
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- La coordination des participants : pour se coordonner, ne serait-ce
qu‘implicitement, les participants ont besoin de suivre l‘activité des autres
participants tout au long de séances de travail asynchrones et, épisodiquement,
synchrones ainsi que l‘utilisation et l‘évolution des ressources partagées.
- La communication dans le groupe : l‘expérience montre qu‘un système de
support de la conversation doit permettre, d‘un côté, de structurer formellement
l‘espace de communication et, de l‘autre, laisser la place à des types de
communications plus informelles et ambiguës. Il doit aussi permettre de
référencer l‘espace d‘information ou d‘activités instrumentale.
- La cohésion du groupe : il faut aider les participants à se connaître et, pour ce
faire, leur fournir des informations sociales ou organisationnelles sur les autres
participants, sur leur statut. Il faut fournir à chacun la connaissance de son rôle et
du rôle des autres dans le groupe. Lors de l‘appretissage des langues étrangères
un apprenant peut, suivant les circonstances, être apprenant ou tuteur s‘il a un
niveau plus avancé par rapport à ses pairs ou s‘il participe comme natif dans un
groupe exolingue.
- L‘implication individuelle : l‘individu montre une résistance naturelle aux
contraintes du travail en groupe, un besoin de travailler en mode solitaire avec
outils personnels. L‘environnement doit donc permettre d‘intégrer les produits
d‘un travail personnel, réalisés avec des outils personnels. Il doit autoriser les
communications opportunistes et savoir renseigner le grope sur les résultats de
ces échanges.
- L‘organisation des ressources du groupe : lorsqu‘un groupe devient une
organisation, tous ses membres ne participent pas à toutes les activités du groupe.
Il doit pouvoir s‘organiser en sous-groupe de travail qui ont chacun leur
dynamique propre, leurs outils respectifs, leur durée respective. Le système
informatique doit savoir gérer cette dynamique et l‘intégrer pour être le
dépositaire de la mémoire organisationnelle de la collectivité.
Donc, ces axes des recherches ouvrent de nouvelles perspectives aux
chercheurs en apprentissage des langues. L‘examen approfondi de ces travaux doit
être une invitation à ne pas nous cantonner à une simple utilisation de nouveaux
dispositifs technologiques, mais à participer à l‘élaboration de modèle de système
approprié à l‘apprentissage des langues étrangères.
Il est plus que temps qu‘un nombre important de chercheurs en langues
déportent leur objet d‘étude de la situation groupe-enseignant –apprenants vers celle
plus large de classe virtuelle.
Même si le phénomène social qu‘est l‘utilisation d‘Inernet pour l‘apprentissage
des langues n‘est encore qu‘esquissé en Ukraine, il est intéressant de constater qu‘un
premier corpus d‘expérimentations sur l‘utilisation, en classe de langue, de systèmes
de communicaton du type de ceux fournis par Internet existe déjà et qu‘un agenda de
recherches à caractère linguistique et dialogique peut aujourd‘hui être élaboré sur des
bases scientifiques sérieuses.
Donc, les séries de travaux en informatique et en science du langage peuvent
servir de point d‘appui à une large fraction des chercheurs pour développer un cadre
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théorique plus large, un cadre intégrant les études antérieures, avec celles étudiant le
groupe d‘apprentissage d‘une langue comme phénomène social.
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TEACHING ENGLISH USING MASS MEDIA
Dmytro Prykhod’ko
National Technical University of Ukraine “KPI”
Nowadays the information is abundant, it comes through different sources, but
we should try to benefit from this information, to learn about specific issues, to
become aware of problems, opportunities and resources, to find issues we are
interested in, and to identify the issues that have impact on us. So, it is easy to get this
information but it is difficult to choose and more difficult to bring it to the classroom.
Students and teachers should be able to use in their classrooms different media
through different technologies. Media provide teachers and students with creative and
practical ideas. They enable teachers to meet various needs and interests of their
students.They also provide students with a lot of language practice through activities
using newspapers, magazines, radio, TV, movies, books, Internet, et cetera, and tasks
which develop reading, writing, speaking and listening skills. They entertain students
and encourage reading English in general, both inside and outside the classroom,
promoting extensive reading by giving the students the confidence, the motivation
and the ability to continue their reading outside the classroom. For classroom teachers
it is necessary to bring mass media in our classrooms exactly for all these reasons
mentioned above.
The variety of topics makes newspapers interesting and motivating for the
students to work with. Newspapers report real-life events, and this arouses students‘
curiosity. Newspaper-based activities in the classroom may engage students in
enjoyable activities and encourage their further reading. Newspapers are an
invaluable source of authentic materials. The more students read, the more they want
to explore.
Radio plays an important part in developing people‘s imagination, in creating
pictures in the mind through the power of words, it stimulates the imagination to fill
in the visuals, etc. The listeners see the drama in their heads. Thus, when radio is
used in the classroom it helps students to promote their imagination, to voice their
creativity.
Nowadays, we are living in a period of rapid technological changes in mass
communications. Through Internet, we are now able to access thousands of
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newspapers and magazines worldwide. Internet has become a major source of
newspapers and magazines for language teachers; just find a web site and click. But
we should be very careful in choosing suitable newspaper materials to use with our
students.
TV programs may be used as warming-up activities, pre-activities for the
coming issue, as supplementary materials for a certain topic, for up-to-date
information, to update the information in the textbooks, etc. Documentaries are also
educational. Documentaries on wildlife, on Discovery Channel, and others, have
opened valuable windows for our students. Through them our students can learn
about languages, cultures, science. Some of these documentaries, if carefully selected
may be used successfully in the classrooms and be a part of the curriculum. They
may help students to better understand the subject.
Media can help with many issues such as: motivation, clarity, recycling,
drafting, revising, editing, variety, mixed-ability classes, updating information in the
textbook, giving life and color to classroom procedures and methods, thus at the same
time helping the students improve accuracy and fluency.
References:
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ВПРОВАДЖЕННЯ КООПЕРАТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ
У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
О.Ю. Пришляк
кандидат педагогічних наук
Тернопільський національний педагогічний університет
ім. В.Гнатюка
Аналіз останніх досліджень показав зростання уваги науковців і
практиків до питання впровадження у навчальний процес інноваційних методик
формування комунікативної культури. Методика кооперативного навчання є
актуальною у світовій практиці методології вже багато років, а її впровадження
викликає дискусію серед зарубіжних та вітчизняних науковців.
Кооперативна методика навчання ґрунтується на новій філософії
конструктивізму й постмодернізму, яка стає методологічною основою освітньої
політики, філософією людства в ХХІ столітті. Зарубіжні дослідження
кооперативного, конкурентного й індивідуального навчання доводять, що
співробітництво зумовлює вищий рівень досягнень і більшу продуктивність;
панування турботливіших, чуйніших взаємин; міцніше психологічне здоров‘я,
соціальну компетентність і самоповагу.
Навчання іноземної мови сьогодні є одним із невід'ємних компонентів
загальної та спеціальної освіти, а володіння основами міжнародної мови
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спілкування стає не тільки показником високого культурного рівня людини, а й
запорукою її успішної професійної діяльності. Крім того, розв'язання
численних проблем сучасної цивілізації часто вимагає взаємодії і
взаєморозуміння між людьми, що належать до різних національних культур [1,
с. 209].
Ефективне навчання іноземних мов потребує від викладача досконалого
володіння мовою, а також професійної майстерності в організації навчальної
діяльності студентів з оволодіння іншомовною діяльністю. Процес навчання
реалізується завдяки зусиллям двох його учасників – викладача і студента.
Щодо керування цим процесом, визначення його стратегії і тактики, тут
головна роль належить викладачеві.
Кооперативне навчання стало популярним у багатьох країнах Європи та
США, проте в Україні дана методика все ще не набула актуальності та
належного теоретичного і методичного вивчення і впровадження.
Появі назви технологій кооперативного навчання (cooperative learning) ми
зобов‘язані професору Еліоту Аронсону, який розробив один із її видів ще у
1978 р. і назвав «пилкою» (jigsaw) [5, c.167].
Кооперативне навчання є такою організацією навчального процесу, за
якої неможлива неучасть у процесі пізнання: або кожен учень має конкретне
завдання, за виконання якого він має публічно відзвітуватися, або від його
діяльності залежить якість виконання поставленого перед групою завдання.
Кооперативне навчання стало популярним завдяки багатьом причинам:
воно допомагає вчителям працювати у класі з великою кількістю учнів,
удосконалює академічні досягнення та соціальний розвиток. Важливість
кооперативного навчання обумовлена кількома аспектами, зокрема:
можливістю установлення рівноправних партнерських стосунків між учителем
та учнем; організацією у процесі навчання продуктивної співпраці тих, хто
навчається; можливістю практичної реалізації суб'єкт-суб'єктного й
особистісного зорієнтованого підходів до організації педагогічного процесу.
Основними елементами кооперативного навчання є позитивна
взаємозалежність, особиста відповідальність, особистісна взаємодія (обличчям
до обличчя), соціальні навички, групова обробка результатів.
Позитивна взаємозалежність є компонентом ситуації, коли успіх
кожного члена групи залежить від іншого учасника цієї групи. У позитивно
взаємозалежних групах кожний учень має два обов'язки: він повинен знати
обсяг навчального матеріалу і, крім того, повинен забезпечити вивчення цього
матеріалу кожним іншим членом групи. Більше того, члени групи мають
усвідомлювати значення цієї позитивної взаємозалежності й координувати свої
зусилля з товаришами по навчальній групі. Особиста відповідальність
виявляється шляхом оцінювання кожного іншими членами групи. Це
переслідує дві цілі. По-перше, якщо члени групи повинні допомагати один
одному, то їм слід знати, хто потребує допомоги та якої. По-друге, кожний
повинен знати, що група кооперативного навчання не є місцем, де інші
виконують усю роботу, де можна «сховатись». Особистісна взаємодія
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проявляється в тому, що члени групи перебувають у тісній близькості один до
одного, діалог здійснюється так, що сприяє успіху. При цьому учні пояснюють,
сперечаються, співпрацюють і пов'язують матеріал, вивчений сьогодні, з тим,
який вони засвоїли раніше.
Учнів треба вчити лідерству, спілкуванню, формувати в них довіру до
ближнього, прищеплювати навички вирішення конфліктів. Іншими словами,
якщо в учнів немає соціальних навичок, кооперативне навчання багато в чому
втрачає свою цінність. Уміння спільно працювати в малих групах є
передумовою ефективної діяльності груп кооперативного навчання. До вмінь та
якостей, потрібних для успішної роботи в малих групах, належать знайомство
їх одним з одним, формування довірливих стосунків, правильне спілкування,
сприйняття й підтримка кожного, конструктивне розв'язання конфліктів [3, с.
127].
За кооперативної форми організації навчальної діяльності провідну роль
відіграє спілкування і взаємодія студентів один з одним. Продуктивною
кооперативна робота може бути лише тоді, коли склад груп постійно
змінюється і кожен так чи інакше спілкується з усіма іншими. Можна
виокремити такі ознаки колективної роботи:
1. Наявність у всіх її учасників спільної мети.
2. Поділ праці, функцій і обов‘язків.
3. Співпраця і товариська взаємодопомога.
4. Суспільно корисна діяльність усіх і кожного зокрема.
5. Обсяг роботи, що її виконала група, завжди більший за обсяг роботи,
виконаної кожним її членом чи часткою групи зокрема [4].
Методика кооперативного навчання керується ідеями «групових цілей»
(team goals) і «успіху всієї групи» (team success), що досягається завдяки
самостійній роботі кожного члена команди та постійної взаємодії з іншими її
членами задля вирішення певних поставлених завдань. Завдання кожного
студента полягає в засвоєнні необхідних знань, формуванні потрібних навичок.
Вся команда знає, чого він може досягнути, є зацікавленою в засвоєнні
інформації кожним, адже успіх команди залежить від внеску кожного, від
якості вирішення поставленої перед групою проблеми.
Основними принципами даної методики є: 1) нагороди (team rewards ) –
за виконання одного для всієї групи завдання команда одержує спільні для всіх
бали, певні заохочення – сертифікати, значки, подяки тощо; 2) індивідуальна
відповідальність (individual accountability) кожного студента – успіх усієї групи
залежить від кожного її члена, що стимулює групу стежити за навчальною
діяльністю один одного і всієї команди, надавати допомогу партнерам, щоб
кожний засвоїв і зрозумів матеріал, був готовим до будь-яких перевірок –
тестування, контрольних робіт, які пропонувалися як групі, так і кожному
студенту; 3) рівні можливості кожного студента досягти успіху – кожний
студент заробляє для своєї групи бали, поліпшуючи свої власні попередні
результати. Досягнуті раніше результати порівнюються не з результатами
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інших студентів, а з власними. Це дає можливість студентам із низьким рівнем
заробляти бали для своєї команди.
Покращуючи результати попередніх опитувань, тестів, студенти можуть
приносити своїй команді достатню кількість балів, що дозволятиме їм почувати
себе повноцінними членами команди та стимулюватиме бажання піднімати
вище свій рівень професійної підготовленості. Заохочення успіху на основі
порівняння з раніше одержаним результатом є значно ефективнішим, ніж
порівняння студентів між собою (як це пропонується у модульно-рейтинговій
системі), адже студенти прагнуть поліпшити власні результати для блага всієї
групи [2, c. 69].
Успіх навчання іноземної мови в значній мірі залежить від обраної
методики навчання. Якщо кооперативне навчання здійснюється ефективно, слід
очікувати: підвищення самооцінки, збільшення досягнень, збільшення
соціальної підтримки, доречної поведінки, навичок кооперації, внутрішньої
мотивації, зростання активності, кращого ставлення до навчання, більш
позитивного психологічного контролю та самоконтролю. Практика показала,
що ефективність технологій кооперативного навчання полягає ще й у тому, що
учасники взаємодії плекають у собі доброзичливість, відсутність агресії;
вільний прояв почуттів, який значно підвищує здатність до творчості; емпатію–
вміння відчувати психологічний стан іншої людини, співчуття; способи
ненасильницького спілкування – повагу до свободи вибору, зняття чи
обмеження заборон, акцент на позитивному, заохочення співрозмовника,
терпимість до помилок опонента під час вивчення нового матеріалу, довіру,
авансування похвали; вміння розуміти, приймати і визнавати думку інших,
установку децентрації – здатність стати на позицію іншого, навіть не
погоджуючись з ним по суті проблеми; вміння сприймати ситуації (відповіді,
пропозиції) не як гарні чи погані, а як такі, що вимагають роздумів, тобто
сприймати їх як проблемні ситуації.
На наш погляд, звернення до методики кооперативного навчання є
породженням усвідомлення викладачами відриву педагогічної науки від
практики. Недостатньо того, що наука формулює теорію, вона має
«заземлитись» через впровадження її в життя. Кооперативне навчання є певним
механізмом, що приведе у перетворюючий рух усю систему вищої школи.
Відбувається зустрічний рух теорії і практики, які й продовжують розвиток
вищої школи у потрібному напрямі.
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МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ФОНЕТИЧНОЇ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ (ФКК) У СТУДЕНТІВ МОВНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
Д.Г. Растєгаєва
Національний технічний університет України «КПІ»
Володіння нормативною вимовою іноземної мови є необхідною умовою
для здійснення ефективної іншомовної міжкультурної комунікації. Водночас,
як відомо, коректне фонетичне оформлення мовлення дає змогу не лише
передавати зміст, а й виражати власне ставлення до співрозмовника та предмета
розмови, впливати на комунікантів і таким чином досягати мети
висловлювання. Значущість коректної вимови суттєво зростає, коли йдеться
про рівень набутих фонетичних знань, навичок та вмінь студентами протягом
навчання та їхнє подальше застосування при спілкуванні з носіями мови.
Проблема формування ФКК не залишається поза увагою вивчення. Як
свідчать спостереження за навчальним процесом, рівень володіння ФКК
англійської мови студентів до моменту закінчення навчання поступово
знижується. Серед багатьох причин цього негативного явища можна виділити,
на нашу думку, такі як: відсутність чітких програмних вимог до кінцевого рівня
володіння ФКК, нездатність студентів здійснювати рефлексію процесу
навчання та оволодіння вимовою англійської мови, а також самостійно
працювати над удосконаленням та підтримкою на необхідному рівні власної
ФКК. Саме тому, з огляду на підвищення вимог до якості підготовки студентів
та їхнього рівня володіння міжкультурною комунікативною компетенцією,
невід‘ємною складовою якої є ФКК англійської мови, необхідно звернути
особливу увагу на методику формування іншомовної фонетичної компетенції
студентів вищої школи, у чому і полягає актуальність нашої роботи.
Метою дослідження є розроблення методики формування англомовної
фонетичної комунікативної компетенції з англійської мови для студентів
мовних спеціальностей, що сприятиме покращенню та вдосконаленню вимови
студентів.
Дана методика першочергово пов‘язана з вирішенням проблематики
міжіншомовної фонетичної інтерференції, адже передбачає виконання
фонетичних вправ, котрі спрямовані на подолання труднощів, що зумовлені
впливом механізму інтерференції. Іншомовні слухо-вимовні навички
169

формуються додатково до вже сформованих навичок рідної мови та негативно
впливають на вимову іншомовних звуків та інтонаційних моделей, що
призводить до помилок, типових для носіїв української чи російської мови,
подолання їх – перший крок до формування англомовної ФКК.
Для досягнення мети було виявлено відмінності між орієнтованими
слухо-вимовними особливостями фонем рідної та англійської мов, розроблено
оригінальну методику, сутність якої полягає в розробленні комплексу
фонетичних вправ для навчання та контролю рівня оволодіння студентами
вимовою англійської мови.
Комплекс складається з восьми блоків фонетичних вправ, які включають
вправи з імітації та відтворення звуків. Серед них ми виділили вправи,
зорієнтовані на перебудову артикуляційної бази студентів, адже відомо, що
головною причиною фонетичних помилок студентів є фізіологічна різниця між
артикуляційною базою української та англійської мови. Для того, щоб
забезпечити оволодіння студентами особливостями англійської фонетичної
системи, необхідна перебудова артикуляційної бази рідної мови для
відтворення англійських фонем, а тому даний комплекс вправ спрямований на
перебудову артикуляційної бази, адже це основа всього процесу навчання
іноземної мови. Крім того, ми виокремили вправи, що попереджують
пом‘якшення англійських приголосних. Пом‘якшення приголосних в
українській мові досягається шляхом підйому спинки язика до піднебіння
додатково до основної артикуляції даної фонеми. Серія попереджувальних
вправ готує мовний апарат до того, щоб не дозволити студентам пом‘якшувати
англійські приголосні, тобто ці вправи попереджують підйом середньої спинки
язика, не дозволяючи студенту вимовити м‘який приголосний замість твердого.
Свідоме оволодіння студентами іншомовними слухо-вимовними
навичками запобігає їхньому швидкому руйнуванню. З цією метою студентам
можна ставити проблемні завдання: сформулювати правило, знайти відмінності
у вимові англійських та схожих звуків рідної мови, дібрати приклади слів з
заданим звуком зі свого словникового запасу, диференціювати контрастні звуки
в англійських словах тощо. Перед початком роботи з комплексом вправ
доцільно виконати беззвучні артикуляційні вправи для органів мовлення – губ
та язика. Такі вправи виконуються з використанням дзеркальця. Далі студентам
пропонується послухати зразкову вимову звука, що опрацьовується. За
необхідності варто пояснити особливості його артикуляції. Потім студенти
виконують рецептивно-репродуктивні вправи комплексу.
Ми переконані, що послідовність виконання запропонованих вправ
передбачає поступове ускладнення дій з фонетичними явищами: від дій зі
звуками в ізольованих словах до дій зі звуками в словосполученнях, реченнях
та невеликих текстах.
Крім того, в даній методиці навчання вимови англійської мови
реалізується принцип апроксимації. Цей принцип передбачає наближення до
еталону слухо-вимовних навичок до такого рівня, який дозволяє успішно
здійснювати іншомовне спілкування.
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Відповідно до розробленої методики було проведено експерементальне
дослідження, що дозволяє з‘ясувати рівень оволодіння студентами вимовою
англійської мови та виявити основні проблеми, що виникали в процесі
навчання та проаналізувати доцільність та ефективність застосування
розроблених вправ для покращення вимови англійської мови в студентів.
Як висновок, нами було встановлено, що розроблені нами вправи
сприяють покращенню вимови англійської мови студентів. Щоб не втратити
набуті студентами навички та вміння, потрібно постійно навчати студентів
англомовні ФКК. Це сприятиме гарному оволодінню студентами правильної
вимови англійської мови, а в майбутньому допоможе уникати непорозумінь,
спричинених неправильним розумінням студентів іноземцями через
неправильну вимову певних звуків.
Очевидно, що викладене не є вичерпним вирішенням проблеми
формування англомовної ФКК, адже запропонована методика спрямована на
формування у студентів знань, навичок та вмінь нормативної вимови фонем
англійської мови та слугує підґрунтям для розроблення методики навчання
особливостей регіональних варіантів вимови та інтонаційних моделей
англійської мови.
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PRINCIPLES OF EFFECTIVE LANGUAGE TEACHING (FOR NONPHILOLOGISTS)
А.П. Рогоза
Національний технічний університет України «КПІ»
It is of common knowledge among the professionals that teaching a foreign
language to non-philologists is a specific and labour-consuming task. As it is in the
case with the NTUU ―KPI‖ technical students who require special learner-oriented
teaching methods and textbooks. On the other hand, there exists no qualification of a
―teacher of foreign languages for scientists‖ [4], which has recently become one of
the major educational problems on the CIS territory in particular. Teachers are to be
trained and, apparently, they have to fulfill this mission by themselves.
One of the key elements of effective teaching is choosing the appropriate
strategy. A traditional grammatical/analytical approach is based upon the deep study
of different syntactical and morphological patterns of language. Although it is
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considered to be obsolete, technical students are expected to have good understanding
and memorizing of an almost ―mathematical‖ structure of to a large extent analytical
Germanic and Romanic languages. Communicative approach (CLT) defines
interaction as both goal and methods of learning. It has gained much popularity along
with the rapid development of means of communication. Students have to realize and
professionally accept the purpose of activities in order to use them in spontaneous
situations. It is virtually impossible to design an ultimate curriculum [2], so the
teacher‘s task is to carefully combine and synthesize the two approaches according to
the learners‘ needs.
In this connection, one has to remember the rules of communication teaching:
correct choice of the topic under discussion, providing the students with basic lexical
and syntactical material and permanent monitoring of the process. It is also vital to
give corrections in the form of prompts, not recasts – when the teacher repeats the
phrase with the mistake amended, which is in any case better than ignoring the errors
completely.
Also, opposing the traditional ―drill-and-practice‖ programmes, there exists
Computer-assisted language learning (CALL), which has become popular in the
United States. It uses various information technology applications and approaches,
submerging the student in a virtual learning environment – ideally. This method also
includes the use of language corpora and concordancers, interactive whiteboards,
Computer-mediated communication (CMC), language learning in virtual worlds, and
Mobile-assisted language learning (MALL).
Once the teaching strategy is chosen, tasks and exercises are to be made. As far
as most of commercial materials ―are not aimed at any specific group of learners‖ [3],
there exists immense amount of teacher-designed materials. The advantages and
disadvantages were pointed out by J. Howard and J. Major.
Contextualization, for instance, is an obvious benefit, as it was stated above. In
addition, such materials correspond to the individual needs and the level of students
varying from group to group. Timeliness is of great importance as well, for it is
necessary to provide learners with an up-to-date information (political news,
scientific developments, etc.). And the last advantageous factor is personalization –
the personal ―touch of teacher‖ [3], which is invisible but cannot be overestimated.
The unfavorable traits are organization and quality. The largest part of teacherdesigned materials are not improved or developed into a textbook, they might lack
general direction and perspective. Further and worse, materials turn into a collection
of scrap notes and indistinctive photo-copies.
In order to benefit from methods and tips mentioned earlier, it is essential to
understand and use them skillfully and in balance. Teachers train learners not only to
be qualified in the subject, but to study and process information themselves and make
them realize that ―teachers open the door but one must walk through it himself‖.
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ВЕБ-САЙТ ЯК ОБ’ЄКТ ІНТЕРАКТИВНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ НАВЧАННЯ
ЧИТАННЯ
Ю.В.Романюк
Національний технічний університет України «КПІ»
Читання завжди направлене на отримання інформації, тому його можна
розглядати як пізнавальну діяльність. Для того, щоб перетворити рецептивний
процес читання іншомовних текстів в діяльність, необхідна наявність
мотиваційно-спонукального компоненту або потреба в отриманні інформації.
Велике значення в підвищенні активності студентів становить зміст текстів. Їх
підбір вирішує чи будуть студенти відноситись до читання іноземною мовою як
до способу отримання інформації. Також особливе значення для реалізації
принципу активності відіграє підбір завдань, що викладач розміщує на вебсайті, які мають стимулювати у студентів прояв активності та творчої
самостійності.
Інтернет-програма у вигляді веб-сайту дозволяє реалізовувати процес
формування читацької компетенції за рахунок можливості керування
навчальною діяльністю через відповідну послідовність подачі порцій системно
організованого навчального матеріалу, що має бути засвоєним студентами.
Програма реалізації навчального курсу, а в аспекті нашого дослідження процес
формування у майбутніх інженерів читацької англомовної компетенції, не може
бути виконаний без структуризації та систематизації навчального матеріалу. Як
відомо, комп‘ютерна навчальна програма, так як і людська пам‘ять, зберігає у
різних «комірках» (файлах) окремі фрагменти навчального матеріалу і
забезпечує можливість швидкого доступу до цих фрагментів її користувачем.
Щодо навчального веб-сайту, то навчальний матеріал представлений не у формі
окремих файлів, а у формі окремих таблиць у базі даних навчального веб-сайту.
Дотримання принцип зворотного зв‘язку у процесі роботи з навчальним вебсайтом має забезпечувати як реакцію програми на дії студентів (автоматизована
перевірка відповідей на кожному логічно закінченому етапі роботи з
програмою), так і можливість отримання коментарів з боку викладача стосовно
виконаних дій. При цьому важливим є забезпечення можливості прийому та
173

видачі варіантів відповідей, аналіз помилок та їх корекція. Зворотний зв‘язок
може бути невідкладної форми (синхронний режим перевірки), тобто
передбачає миттєву оцінку програмою або викладачем завдань, виконаних
студентами на персональних сторінках, та відстроченої форми (асинхронний
режим перевірки), коли виконані завдання перевіряються кілька годин потому.
На жаль, більшість студентів не вміють організувати свою самостійну
роботу, спрямовану на удосконалення знань, навичок та вмінь читацької
англомовної компетенції, а викладачі, в свою чергу, в зв‘язку з відсутністю у
традиційному навчанні оперативного зворотного зв‘язку, не мають змоги
достатньо повно керувати процесом формування самостійності роботи
студентів. Тому, ми вважаємо за доцільне використовувати веб-сайт з метою
самоорганізації діяльності кожного студента при формуванні власної читацької
компетенції, створюючи орієнтири послідовності дій. Навчання може
проходити як під керівництвом викладача в аудиторії, так і при самостійному
вправлянні студентів вдома, залежно від мети, яку викладач ставить перед
собою. Творчі мовленнєві вправи чи бесіди, які вимагають колективної роботи
студентів з викладачем, мають призначатися для аудиторної роботи.
При використанні веб-сайту слід враховувати властиві йому особливості,
а саме можливість програмування навчального веб-сайту на автоматичну
перевірку виконаних завдань, пояснення чи запитання. В разі постійного
оновлення навчального матеріалу викладачем, навчальний веб-сайт треба
перепрограмовувати до кожного окремого комплексу матеріалу. Об‘єктами
інтерактивної системи, що представлена у вигляді навчального веб-сайту,
виступають студент, викладач та інтерактивна система (навчальний веб-сайт).
Студент, у процесі взаємодії з веб-сайтом, подає до бази даних навчального
веб-сайту особові дані (для реєстрації в системі) та виконує такі дії в
інтерактивній системі: робить запит інформації та коментарів викладача в
процесі роботи, відправляє відповіді до бази даних навчального веб-сайту.
Викладач, у процесі взаємодії з навчальним веб-сайтом, розміщує інформацію
на веб-сайті (тексти, вправи, гіперпосилання), коректує зміст інформації в базі
даних, переглядає персональні сторінки студентів з відповідями, відправляє
коментарі на персональні сторінки студентів для подальшої інтерактивної
взаємодії. Щодо навчального веб-сайту як об‘єкту інтерактивної системи, то в
базі даних навчального веб-сайту розміщується інформація, що представлена у
вигляді гіпертекстів на навчальному веб-сайті, гіперпосилань на зовнішні
документи в Інтернеті та завдань, що виконуються студентами на персональних
сторінках навчального веб-сайту, частина яких автоматично перевіряється
програмою, решта завдань перевіряється викладачем.
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ
МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ
С.В. Руда
Національний технічний університет України «КПІ»
Зростаюча потреба у спілкуванні та співпраці між країнами, народами з
різними мовами та культурними традиціями вимагає суттєвих змін у підходах
до вивчення іноземних мов у вищих навчальних закладах. Стрімкі зміни, що
відбуваються в українському суспільстві, осучаснення освітньої системи,
досягнення в галузі теорії та практики навчання іноземних мов ставлять
українську вищу школу перед необхідністю оновлення змісту та методів цього
процесу.
На початок XXI століття комунікативні компетенції кожної людини стали
незамінним засобом міжнародного спілкування як в усній, так і в писемній
формі. Настав час, коли українське суспільство відчуло гостру потребу у
фахівцях різних галузей, які б активно володіли бодай однією з поширених у
світі мов, ефективно послуговувалися нею для обміну інформацією, для
встановлення професійних контактів, для досягнення порозуміння в діалозі
культур. Тому, саме якісна підготовка майбутніх фахівців зможе сприяти
вирішенню проблеми мовного бар‘єру. Важливим фактором є те, що під час
навчання студенти повинні не тільки засвоїти безліч інформації професійного
характеру, але й вміти поділитися своїми знаннями з іншими фахівцями
(іноземними співробітниками).
Навчання англійському монологу майбутніх інженерів є вдалим
підґрунтям для подальшої співпраці вітчизняних фахівців з іноземними. Під час
навчання у студентів формуються не лише навички говоріння, але й значною
мірою розширюється словниковий запас, вирази набувають професійноорієнтованого значення. Метою навчання монологічного мовлення є
формування в студентів (майбутніх інженерів) вмінь правильно, логічно і
послідовно, комунікативно вмотивовано користуватися засвоєним мовним
матеріалом для вираження своїх думок. Монологічна форма мовлення виступає
в чистому вигляді лише в певних видах діяльності, наприклад: промова
доповідача, виступ на конференції, симпозіумі та ін. Розуміється, що майбутній
фахівець (інженер) повинен вільно володіти англійським монологічним
мовленням.
Одним з основних завдань навчання монологічного мовлення є розвиток
навичок усної мови. Уміння розуміти усну мову та висловлювати нею свої
думки є необхідним для багатьох людей; це зумовлюється дедалі ширшими
політичними, економічними, культурними зв‘язками між нашою країною та
багатьма країнами світу.
Оволодіння монологічною мовою, як відомо, викликає певні труднощі,
які існують і в рідній мові – це одночасне здійснення змістової та мовної
програми. Для того, щоб той, хто говорить, міг чітко і зв‘язно будувати своє
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висловлювання, щоб це мовленнєве ціле вимовлялося без руйнуючих, процес
комунікації, зупинок між реченнями, одночасно з вимовою речення повинно
бути упередження наступного[2, с.23]. Формувати таке висловлювання не
просто ще й з інших причин. Це обмежений об‘єм програмового матеріалу,
обмежені часові можливості спілкування на іноземній мові, індивідуальні
особливості студентів та викладача, їх лінгвістичний досвід на рідній та
іноземній мовах [1, с.35]. Монологічне мовлення характеризується певними
комунікативними, психологічними і мовними особливостями, які вчитель має
враховувати у процесі навчання цього виду мовленнєвої діяльності.
Щодо комунікативних особливостей, то монологічне мовлення виконує
такі функції:
інформативну – повідомлення інформації про предмети чи
події навколишнього середовища, опис явищ, дій, стану:
впливову – спонукання до дії чи попередження небажаної дії,
переконання щодо справедливості чи несправедливості тих чи інших
поглядів, думок, дій, переконань:
експресивну
(емоційно-виразну)
–
використання
мовленнєвого спілкування для опису стану, в якому знаходиться той, хто
говорить, для зняття емоційної напруженості;
розважальну – виступ людини на сцені чи серед друзів для
розваги слухачів.
Залежно від комунікативної функції та характеру логіко-синтаксичних
зв‘язків між реченнями розрізняють такі основні типи монологічних
висловлювань: опис, розповідь і роздум (міркування).
При навчанні студентів монологу-опису необхідно формувати такі
навчальні вміння:
1) вміння зацікавити слухачів описуваним об‘єктом;
2) вміння мобілізувати увесь свій життєвий досвід, пов‘язаний з
описуваним об‘єктом;
3) вміння послідовно описувати об‘єкт від загального до часткового;
4) вміння давати суб‘єктивну оцінку якостям описуваного об‘єкта;
5) вміння робити опис більш живий, використовуючи різноманітні
структури;
6) вміння робити висновок [3, с.24-30]..
Для майбутніх інженерів монолог-розповідь є одним з найголовніших
видів мовленнєвої діяльності. Монолог-розповідь є динамічним типом
монологічного висловлювання, в якому розповідається про розвиток подій,
пригод, дій чи станів. Дійсність сприймається у процесі її розвитку та зміни в
хронологічній (часовій) послідовності.
При навчанні студентів такому виду монологу необхідно формувати
такі навчальні вміння:
1) вміння привернути увагу до своєї розповіді;
2) вміння спланувати розповідь і почати її;
3) вміння розповідати історію в хронологічному порядку;
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4) вміння розповісти оповідання в нехронологічній послідовності, щоб
надати розповіді таємничий характер або ввести в нього детективні
елементи;
5) вміння прикрашати розповідь, робити її більш живою;
6) вміння висловлювати свою точку зору і дати оцінку подіям, які
відбуваються;
7) закінчити розповідь.
Монолог-міркування спирається на умовиводи як процес мислення, в
ході якого на основі вихідної тези/судження чи декількох тез/суджень
робиться висновок. Оскільки у процесі роздуму завжди вирішується якась
проблема, то вона і є об‘єктом роздуму. Для роздуму характерний причиннонаслідковий зв‘язок між реченнями.
Для розвитку навичок мовлення треба, щоб студенти розмовляли
частіше та щоб в психологічному плані мовлення наближалось до
природнього. А цього досягти дуже важко через умови, які складаються в
аудиторії та не завжди стимулюють мовлення студентів під час заняття. Поперше, студенти весь час почувають обмеженість свого іншомовного
словника, недостатнє володіння граматичними формами, і це затримує їх
бажання говорити; по-друге, студентам важко вийти за межі реальних
навчальних ситуацій, в яких вони перебувають, і говорити на теми, нав‘язані
їм особливостями мовного матеріалу, який вони вивчають; по-третє,
студентів сковує те, що форму і зміст їх висловлювань критично оцінюють
викладач і одногрупники.
Тому, щоб досягти ефективності навчання монологічного мовлення,
потрібно створити всі необхідні для цього умови, зацікавити студентів,
створити таку атмосферу, щоб майбутні фахівці не звертали увагу на
перелічені вище недоліки.
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THE PECULIARITIES OF JOB PASSING TECHNIQUE
Radoslav Savov
Technical University of Varna, Bulgaria
Most graduates (even high achievers) are not ready for interviews. After
graduating from the University many students deal with the problem of seeking a job
and passing the job interview. In this way there is a question – What is the problem
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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.
Psychologists all over the world teach how to impress interviewers by showing
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.
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 the peculiarities of job passing technique 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.
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.
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.
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.
Before proving that you are perfect for the job, understand the employer‘s
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.
178

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.
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).
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.
Thus, 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!
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ
Т. Савчук
Національний технічний університет України «КПІ»
Сучасний стан міжнародних зв‘язків України потребує суттєвих змін у
сфері освіти, у тому числі й у галузі навчання іноземних мов. Значення
іноземної мови стрімко зростає і вивчення іноземних мов стає вимогою часу.
Держава потребує спеціалістів із знанням іноземних мов, готових до участі у
міжнародному спів-робітництві, спілкуванні. Усе це зумовлює необхідність
удосконалювати методи навчання іноземної мови. За останні роки наше
суспільство зробило значний крок уперед. Нові інформаційні технології істотно
вплинули на всю систему освіти, торкнулися її змісту, форм та методів
навчання. Найпотужнішим джерелом пізнавальної активності студентів,
розвитку їхніх творчих здібностей, інтересів, умінь і навичок є сьогодні
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інформаційні
технології.
В
освітньому
процесі
загострюються суперечності між зростаючим обсягом необхідної інформації,
яку треба не тільки отримати , а ще й засвоїти студенту за обмежений час,
відведений на навчання, і існуючими традиційними методиками навчання.
Правильна організація учбового процесу створює умови для активного й
успішного навчання. Бездумне завчання текстів на іноземній мові не має
практичної цінності для майбутньої діяльності студентів. Студенти мають бути
підготовлені до свідомого використання іноземної мови в житті та роботі. Саме
сучасні інформаційні технології роблять можливим доступ кожного спеціаліста
до величезної кількості різних видів інформації. Але, щоб доступ до
інформаційно-комп‘ютерних ресурсів перетворився на володіння ними,
студенти повинні оволодіти такими знаннями, уміннями і навичками з
інформаційних технологій, які б стали гарантом найповнішої реалізації
здібностей особистості та професійних якостей підготовки майбутнього
фахівця до діяльності у інформаційному суспільстві.
Завдяки застосуванню
мультимедійних технологій можливості сучасного заняття значно розширюються та урізноманітнюються: збагачується його зміст, прискорюється темп
проведення, формуються навички комунікативної взаємодії, викладач отримує
можливість якнайефективніше використовувати навчальний час, збільшувати
обсяг навчального матеріалу для його засвоєння та використання студентами.
Для цього викладачеві потрібно знати новітні методи викладання іноземної
мови, спеціальні навчальні техніки та прийоми, щоб точно підібрати
найвигідніший метод викладання відповідно до рівня знань, інтересів, потреб
студентів. Якісна мовна підготовка студентів не можлива без використання
сучасних освітніх технологій. Сучасні технології в освіті – це навчання
іноземної мови із застосування інформаційних технологій, створення
презентацій в програмі PowerPoint, робота з мультимедійними комп‘ютерними
програмами з іноземних мов, електронні посібники та підручники, системи
дистанційного навчання, використання інтернет-ресурсів, навчання іноземної
мови в комп‘ютерному середовищі. У процесі роботи з ІТ студенти вчаться
аналізувати, висловлювати власну думку, вдосконалюють уміння працювати на
комп'ютері. Якщо застосування ІТ добре продумане, заняття буде цікавим,
життєвим, дозволить розвивати уміння студентів працювати в парах і групах.
ІТ створюють можливості для моделювання процесів, зростанню
продуктивності заняття, стимулюють увагу, збільшують інтерес до навчання,
дозволяють досить швидко й об‘єктивно оцінити рівень засвоєння навчального
матеріалу. Впровадження інноваційних методів значно поліпшує якість
навчального процесу та ефективність засвоєння навчального матеріалу
студентами, збагачує зміст освітнього процесу, підвищує мотивацію до
вивчення іноземної мови, створює умови для більш тісної співпраці між
викладачами і студентами. Говорячи про роль технічних засобів у навчанні
школярів, наприклад, аудіюванню, переваги одних і недоліки інших, можна
з упевненістю сказати, що жоден з них, узятий окремо, не може цілком
забезпечити успіх навчання, і тільки правильне їх сполучення, що відповідає
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особливостям досліджуваного питання і пізнавальної діяльності учнів, дає
можливість досягти оптимальних результатів.
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ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ І ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ
МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Н.С.Саєнко
професор, кандидат педагогічних наук
Національний технічний університет України «КПІ»
Визначення основної мети навчання іноземних мов професійного
спрямування як розвиток у студентів професійно-орієнтованої міжкультурної
комунікативної компетенції, що є складником діяльнісної компетенції, висуває
на перший план питання про ефективні загальні педагогічні прийоми,
необхідні для досягнення такої мети на практиці. До таких сучасна педагогіка
відносить:
● активізацію пошукової діяльності в процесі рішення навчальних і
практичних задач;
● наближення до реальної моделі майбутньої професійної діяльності з її
проблематикою і предметним та соціальним контекстами, в тому числі
контекстом міжкультурного спілкування, що сприятиме формуванню
професійних здібностей;
● використання особистісного іншомовного спілкування між студентами
і викладачами як засіб формування особистості професіонала.
Застосування таких педагогічних прийомів потребує широкого
впровадження оновлених форм і методів навчання іноземних мов, які мають
бути проблемними, активними, розвиваючими, інтенсивними, а також такими,
що забезпечують в процесі іншомовної освіти формування професійних вмінь.
Одним з важливих вмінь, яке має бути розвинуто у майбутніх інженерів,
вважається вміння працювати в команді. Ефективне співіснування в команді
залежить від тих самих факторів, які характеризують будь-яке соціальне
угруповання і визнаються універсаліями соціальної поведінки [1,66]:
1.Забезпечення адекватних взаємозв‘язків з оточенням. В навчанні
іноземних мов це означає, що студенти, члени однієї команди, обраної для
виконання певного завдання або проекту, одночасно є членами більшого
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угруповання, а саме, академічної групи, в яку входять інші команди. Як член
своєї команди студент має певні обов‘язки і цілі, як член академічної групи –
інші або додаткові. До того ж склад команд може змінюватися залежно від
чергового завдання/проекту. Для ефективного академічного і професійного
зростання у студентів потрібно розвивати вміння швидко адаптуватися до
оточення. Таке вміння відноситься до структури соціального інтелекту
(Е.Торндайк), тобто здатності правильно розуміти поведінку людей, що
необхідно для ефективної міжособистісної взаємодії та успішної соціальної
адаптації. Вчені пов‘язують соціальний інтелект із здатністю формувати швидкі
судження про людей, прогнозувати їх найбільш вірогідні реакції (Г.Оллпорт).
Здібності соціального інтелекту часто розглядаються в структурах загального
інтелекту (Д.Гілфорд, Г.Айзенк), хоча більшого розповсюдження в науці
набула думка, що соціальний інтелект забезпечує легкість у спілкуванні з
людьми, продуктом якого є скоріше соціальне пристосування, ніж глибина
розуміння. Проте для роботи в команді вміння адекватних взаємозв‘язків у
соціальному, професійному та інших контекстах вважається однією з запорук
спільного командного успіху і тому потребує особливої уваги з боку викладача
іноземних мов.
2. Диференціація і розподіл ролей. Результативна і конструктивна спільна
робота можлива лише за умови чіткого розподілу обов‘язків серед членів
команди. Кожен студент має розуміти своє завдання, яке становить частину
загального завдання, нести за нього відповідальність, усвідомлювати, яке місце
воно займає в спільному продукті діяльності команди, вміти інтегрувати свій
доробок в загальне ціле. Справедливий розподіл ролей на основі психологічних
особливостей, організаційних здібностей, компетентностей студентів формує
гармонічність рівності. Групи, в яких існують егалітарні відношення серед
рівних, студенти самостійні й залучені до збалансованих взаємовідношень.
3. Комунікація. Спілкування необхідне для підтримки інформаційного
потоку і координації діяльності всередині команди. Комунікація з колегами по
команді, викладачем, членами інших команд дозволяється лише іноземною
мовою. В лексичному аспекті задіяні різні пласти лексичного поля:
загальновживані, загальнотехнічні й термінологічні лексичні одиниці. В аспекті
видів мовленнєвої діяльності використовується усне і письмове спілкування.
Говоріння представлене іншомовним монологічним мовленням: а) підготовлене
монологічне мовлення (презентація, доповідь); б) непідготовлене монологічне
мовлення як аргументовані виступи під час обговорення загального проекту і
частин проекту, представлених іншими членами групи. Навички і вміння
іншомовного діалогічного мовлення широко застосовуються, а відтак,
розвиваються під час регулярних, планових обговорень та дискусій.
4. Загальна когнітивна орієнтація. Необхідно, щоб переконання, знання і
правила логічного мислення були спільними для всіх членів команди, що
дозволить їм працювати разом за наявності взаєморозуміння.
5. Спільні чітко сформульовані цілі. Необхідно, щоб члени команди
підтримували напрямок спільних дій для запобігання конфліктів інтересів.
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Значна роль в цьому належить викладачу іноземних мов, який виступає
керівником і координатором проекту. Важливе значення має попередня
підготовка, своєрідна експлікація проекту, в якій викладач схематично
представляє весь хід роботи над проектом від початку до прогнозованого
закінчення: мета, кінцевий продукт, склад групи, розподіл ролей, визначення
ієрархії відповідальних, графік роботи, система звітності, передбачення
можливих підстав для конфліктів і їх запобігання або вирішення та ін. Всі ці
питання необхідно обговорювати і вирішувати із студентами, вносити
корективи відповідно до їх самостійних рішень, побажань, думок, творчих
ініціатив, до яких слід повсякчасно студентів спонукати. Одна з головних цілей
роботи в команді і полягає у розвитку вмінь студентів самостійно приймати
рішення, планувати свою роботу, нести відповідальність.
6. Нормативне регулювання засобів досягнення цілей. Правила
досягнення цілей мають бути встановлені і прийняті всіма членами команди. Це
також має значення для запобігання конфліктів і непорозумінь.
7. Регулювання емоційних проявів. Емоції і почуття мають бути
підпорядковані нормативному контролю. Роль викладача іноземних мов як
педагога і психолога повинна проявитися в першу чергу у формуванні групи на
основі психологічної сумісності, з урахуванням кількісного складу студентів,
які мають лідерські здібності. Важливо включати в склад групи студентів з
різним рівнем володіння іноземною мовою, що вмотивує студентів з
недостатнім рівнем до більш наполегливої роботи над мовою для успішного
виконання своєї частки командної роботи. Студенти з високим рівнем
іншомовної компетенції будуть мати змогу самовдосконалюватись через
необхідність досягнення загального достатньо високого рівня іншомовної
комунікації, оскільки аксіоматичним залишається педагогічне положення ‗Dum
docent, discunt‘ - найкраще навчитися можна навчаючи інших.
8. Соціалізація. Окрім адекватних зв‘язків з оточенням зовнішнім всі
члени команди повинні засвоїти фундаментальні і важливі правила
життєдіяльності всередині групи. Поряд з розвитком індивідуальних стилів
діяльності, які слід розвивати на основі психологічних особливостей кожного
студента, загальні стратегії колективу мають прийматися і підтримуватися
всіма членами. Окрім того, студенти мають усвідомлювати, що соціальна
згрупованість передбачає наявність певного ступеня конформізму для
функціонування групи як цілого.
9. Контроль деструктивної поведінки. У випадках, коли соціалізація і
нормативне регулювання не дають очікуваних результатів, необхідно мати в
арсеналі групи певні заходи виховного характеру, які дозволять скорегувати
діяльність окремих студентів. В цьому аспекті діяльності важливо, щоб
зовнішній прояв втручання викладача був мінімальний. Це дасть можливість
активного розвитку свідомості студентів, їх самоврядування, відповідальності
за успіх спільної праці.
Застосування такої форми навчання іноземних мов, як робота в команді,
особливо в поєднанні з методом проектів, дає змогу студентам технічних
183

спеціальностей вирішувати на принципах міждисциплінарності паралельно
декілька важливих завдань: підвищення рівня іншомовної комунікативної
компетенції, розвиток професійних знань і здібностей, підготовка до успішної
соціальної взаємодії в професійному й академічному міжкультурному
середовищі.
Література:
1. Cross-Cultural Psychology // Research and applications. J.W.Berry,
Y.H.Poortinga, M.H.Segall, P.R.Dasen. CUP, Cambridge, 2002. – 554 p.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ - РЕСУРСІВ НА ЗАНЯТТЯХ
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
А. К. Самусенко
Національний технічний університет України «КПІ»
В останні роки все частіше піднімається питання про застосування нових
інформаційних технологій на заняттях англійської мови. Це не тільки нові
технічні засоби, але нові форми і методи викладання, новий підхід до процесу
навчання. Основною метою навчання іноземним мовам є формування і
розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів, навчання
практичному оволодінню іноземною мовою.
Завдання викладача полягає в тому, щоб створити умови практичного
оволодіння англійською мовою для кожного студента, вибрати такі методи
навчання, які дозволили б кожному студенту виявити свою активність.
Завдання викладача - активізувати пізнавальну діяльність студента в процесі
навчання іноземним мовам. Сучасні педагогічні технології такі, як навчання в
співробітництві, проектна методика, використання нових інформаційних
технологій, Інтернет - ресурсів допомагають реалізувати особисто орієнтований підхід у навчанні, забезпечують індивідуалізацію і диференціацію
навчання з урахуванням здатностей студентів, їхнього рівня володіння
іноземною мовою та інше.
Форми роботи з комп'ютерними навчальними програмами на заняттях
іноземної мови включають:
вивчення лексики;
відпрацьовування вимови;
навчання діалогічного і монологічного мовлення;
навчання письму;
відпрацьовування граматичних явищ.
Можливості використання Інтернет - ресурсів величезні. Глобальна
мережа Інтернет створює умови для одержання будь-якої необхідної студентам
і викладачам інформації: країнознавчий матеріал, статті з газет і журналів,
необхідну літературу та інше. Інтернет - ресурси надають унікальну можливість
студентам вступати в живий діалог з реальним партнером (носієм мови),
удосконалювати вміння монологічного і діалогічного мовлення, розвивати такі
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комунікативні навички, як уміння вести бесіду, лаконічно викладати свою
думку.
Змістовна основа масової комп'ютеризації освіти, безумовно, пов'язана з
тим, що сучасний комп'ютер являє собою ефективний засіб оптимізації умов
розумової праці взагалі. Р. Вільямі й К. Маклі у своїй статті "Комп'ютери в
школі" пишуть: "Є одна особливість комп'ютера, що розкривається при
використанні його як пристрою для навчання інших, і як помічника в придбанні
знань, це його бездушність. Машина може "дружелюбно" спілкуватися з
користувачем і в якісь моменти "підтримувати" його, однак вона ніколи не
виявить ознак дратівливості і не дасть відчути, що їй стало нудно. У цьому
сенсі застосування комп'ютерів є, можливо, найбільш корисним при
індивідуалізації певних аспектів викладання".
Розвиток освіти в наші дні органічно пов'язаний з підвищенням рівня її
інформаційного потенціалу. Ця характерна риса багато в чому визначає як
напрямок еволюції самої освіти, так і майбутнє всього суспільства. Як
інформаційна система, Інтернет пропонує своїм користувачам різноманіття
інформації і ресурсів. Базовий набір послуг може містити в собі:
електронну пошту (e-maіl);
телеконференції;
відеоконференції;
можливість публікації власної інформації, створення власної
домашньої сторінки і розміщення її на Web - сервері;
доступ до інформаційних ресурсів (довідкові каталоги; розмова в
мережі (Chat).
Ці ресурси можуть бути активно використані на заняттях Оволодіння
комунікативною і міжкультурною компетенцією неможливе без практики
спілкування, і використання ресурсів Інтернет на заняттях іноземної мови в
цьому сенсі просто незамінне: віртуальне середовище Інтернет дозволяє вийти
за тимчасові і просторові рамки, надаючи користувачам можливість
автентичного спілкування з реальними співрозмовниками на актуальні теми.
Однак не можна забувати про те, що Інтернет - лише допоміжний технічний
засіб навчання, і для досягнення оптимальних результатів необхідно грамотно
інтегрувати його використання в процес навчання.
Сьогодні пріоритет надається комунікативності, інтерактивності,
автентичності спілкування, вивченню мови в культурному контексті,
автономності і гуманізації навчання. Кінцевою метою навчання іноземним
мовам є навчання вільному орієнтуванню в іншомовному середовищі і умінню
адекватно реагувати на різні ситуації, тобто спілкуватися. Нові погляди на
результат навчання сприяли появі нових технологій і відмові від застарілих.
Сьогодні нові методики з використанням Інтернет - ресурсів протиставляються
традиційному навчанню іноземним мовам. Поняття традиційний асоціюється в
першу чергу з вивченням правил і виконанням вправ, тобто "з розмовами про
мову замість спілкування мовою". Багато викладачів дотепер переконані, що
"словниковий запас + необхідні структури = мова", і це лежить в основі
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процесу навчання. Але мова - це не математика (хоч язикові структури є не що
інше, як формули, необхідні для запам'ятовування) і не просто інтелектуальна
субстанція. Інтелект не вступить у дію без певної мотивації і рідко функціонує
без елемента емоцій, а саме цих складових часто не вистачає в методичному
матеріалі. Щоб навчити спілкуватися іноземною мовою, потрібно створити
реальні, справжні життєві ситуації (тобто те, що називається принципом
автентичності спілкування), які будуть стимулювати вивчення матеріалу. Цю
помилку намагаються виправити нові технології, зокрема Інтернет.
Мультимедійний комп'ютер - це не тільки новий інтегрований носій інформації,
це – пристрій, який найбільш повно і адекватно відображає модель "face to
face". Крім цього, тільки в комп'ютерах можуть бути реалізовані інформаційнодовідкові системи на основі гіпермедійних посилань, що також є однією з
найважливіших складових індивідуалізації навчання англійської мови.
Комунікативний підхід - стратегія, що моделює спілкування, спрямована
на створення психологічної і язикової готовності до спілкування, на свідоме
осмислення матеріалу і способів роботи з ним, а так само на усвідомлення
вимог до ефективності висловлення. Для користувача реалізація
комунікативного підходу в Інтернеті не представляє особливої складності.
Комунікативне завдання повинне пропонувати студентам проблему або
питання для обговорення, причому студенти не просто діляться інформацією,
але і оцінюють її. Важливо, щоб таке завдання надавало можливість гнучкого
використання всіх знань і вмінь студентів. Основним критерієм, що дозволяє
відрізнити цей підхід від інших видів навчальної діяльності є те, що студенти
самостійно вибирають язикові одиниці для оформлення своїх думок. У них є
можливість виразити себе як особистість і свій досвід за допомогою іноземної
мови, а саме особистість поставлена в центр теорій освіти для майбутнього.
Використання Інтернету в комунікативному підході мотивовано: його
ціль полягає в тому, щоб зацікавити студентів у вивченні іноземної мови за
допомогою новітніх інформаційних технологій. Студенти повинні бути готові
використовувати мову для реальної комунікації поза заняттями, наприклад, під
час відвідувань країни мову якої вони вивчають, під час прийому іноземних
гостей, під час переписки та інше. При цьому термін комунікативність не
повинен розумітися вузько, чисто прагматично. Комунікативність це не тільки
встановлення соціальних контактів за допомогою мови або оволодіння
туристською мовою. Це прилучення особистості до духовних цінностей інших
культур - через особисте спілкування і через читання. Цей підхід, реалізований
в Інтернеті, залучає студентів шляхом зосередження їх на цікавих для них
темах і надання їм можливості вибору текстів і завдань для досягнення цілей
програми. Комунікативна здатність студентів розвивається через Інтернет
шляхом залучення їх у рішення широкого кола значимих, реалістичних,
змістовних і досяжних завдань, успішне завершення яких доставляє
задоволення і підвищує їх впевненість у собі.
Комунікативне навчання мові за допомогою Інтернету підкреслює
важливість розвитку здатностей студентів і їхнє бажання використовувати
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іноземну мову для спілкування. Першорядне значення надається розумінню,
передачі змісту і вираженню змісту, а вивчення структури і словника іноземної
мови служать цій меті. На додаток до комунікативних потреб, студентам
необхідно освоїти методику роботи в Інтернеті, щоб бути більш
відповідальними за своє власне навчання. Їм потрібно виробити здатність
справлятися з ситуацією, коли їхні язикові ресурси недостатньо адекватні; мати
гарні навчальні навички; здатність оцінювати свою власну мову і успіхи, а
також здатність визначати і розв'язувати навчальні проблеми. Розвиток
самостійності студента за допомогою глобальної мережі являє собою
поступовий процес, який варто постійно заохочувати. Можливо, найбільш
важливим завданням, що стоїть перед викладачем англійської мови, є
знаходження оптимальних способів вести студентів до поступово зростаючої
самостійності.
Створення комунікативності в Інтернеті вимагає часу. Необхідна
підтримуюча соціально-психологічна атмосфера, упевненість студента в тому,
що його поважають як особистість зі своїми власними поглядами, інтересами,
сильними і слабкими сторонами і кращим для нього стилем навчання.
Атмосфера ця характеризується духом взаємодопомоги, при якому вивчення
іноземної мови за допомогою Інтернету є соціально обумовленим досвідом.
Однією з нових вимог, запропонованих до навчання іноземним мовам з
використанням Інтернет - ресурсів, є створення взаємодії під час заняття, що
прийнято називати в методиці інтерактивністю. Інтерактивний підхід у
віртуальному просторі служить одним із засобів досягнення комунікативної
мети на занятті. Від принципу комунікативності він відрізняється наявністю
щирого співробітництва, основний натиск робиться на розвиток умінь
спілкування і групової роботи, у той час як для комунікативного завдання це не
є обов'язковою метою (адже одним з найпоширеніших видів комунікативного
завдання є монолог).
Навчаючи справжньої мови, Інтернет допомагає у формуванні вмінь і
навичок розмовної мови, а також у навчанні лексиці і граматиці, забезпечуючи
справжню зацікавленість і, отже, ефективність. Більше того, Інтернет розвиває
навички, важливі не тільки для іноземної мови. Це, насамперед , пов'язане з
розумовими операціями: аналізу, синтезу, абстрагування, ідентифікації,
порівняння, зіставлення, вербального прогнозування і попередження та багато
іншого. Таким чином, навички і уміння, сформовані за допомогою Інтернет технологій, виходять за межі іншомовної компетенції навіть у рамках
"мовного" аспекту. Інтернет розвиває соціальні і психологічні якості студентів:
значно зростає їхня впевненість у собі і їх здатності працювати в колективі;
також Інтернет створює сприятливу для навчання атмосферу, виступаючи як
засіб інтерактивного підходу.
Інтерактивність не просто створює реальні ситуації з життя, але і змушує
студентів адекватно реагувати на них за допомогою іноземної мови. І коли це
починає виходити, можна говорити про мовну комунікативну компетенцію.
Нехай навіть при наявності помилок. Головне вміння спонтанно, гармонійно
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реагувати на висловлення інших, висловлювати свої почуття і емоції, тобто ми
можемо розглядати інтерактивність як спосіб саморозвитку через Інтернет:
можливість спостерігати і копіювати використання мови, навички, зразки
поводження партнерів; знаходити нові вирішення проблем під час їхнього
спільного обговорення.
Література:
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иностранным языкам [Электронный ресурс] / Л. В. Артемьева. - М., 2010.
2. Кизлякова, Е. С. Внедрение новейших информационных технологий в
обучение иностранным языкам [Электронный ресурс] / Е. С. Кизлякова. - С.П.,2010.
3. Ленская, Е. А. Использование Интернет-ресурсов на уроках
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THE NATURE OF LISTENING COMPREHENSION
І.А. Свірепчук
Національний технічний університет України «КПІ»
There is a distinction between reciprocal listening and non-reciprocal
listening. Reciprocal listening refers to those listening tasks where there is an
opportunity for the listener to interact with the speaker, and to negotiate the content
of the interaction. Non-reciprocal listening refers to tasks such as listening to the
radio or a formal lecture where the transfer of information is in one direction only –
from the speaker to the listener. Anderson and Lynch underline the complexity of
listening comprehension by pointing out that the listener must simultaneously
integrate the following skills which enable them to:
 identify spoken signals from the midst of surrounding sounds;
 segment the stream of speech into words;
 grasp the syntax of the utterance(s);
 (in interactive listening) formulate an appropriate response.
In addition to these linguistic skills, the listener must also command a range of
non-linguistic knowledge and skills. These include having an appropriate purpose for
listening; having appropriate social and cultural knowledge and skills; having the
appropriate back-ground knowledge. We do not simply take the language in like a
tape-recorder, but interpret what we hear according to our purpose in listening and
our background knowledge. We then store the meaning(s) of the message rather than
the forms in which these are encoded. The actual grammatical structures themselves
are often rapidly lost. Conversely, the ability to remember the actual words of a
spoken message does not necessarily mean that the message itself has been grasped.
In his analysis of listening comprehension, Richards distinguishes between
conversational listening (listening to casual speech) and academic listening (listening
to lectures and other academic presentations). (By ―academic‖ listening Richards
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means listening to lectures in an academic context, not an English language learning
context.)
Conversational listening involves the ability to:
 retain language segments of different lengths for short periods;
 discriminate among the distinctive sounds of the target language;
 recognise the stress patterns of words;
 recognise the rhythmic structure of English;
 recognise the functions of stress and intonation to signal the information
structure of utterances;
 identify words in stressed and unstressed position;
 recognise reduced forms of words;
 distinguish word boundaries;
 recognise typical word order patterns in the target language;
 recognise vocabulary used in core conversational topics;
 detect key words (i. e. those which identify topics and propositions);
 guess the meaning of words from the context in which they occure;
 recognise grammatical word classes (parts of speech);
 recognise major syntactic patterns and devices;
 recognise cohesive devices in spoken discourse;
 recognise elliptical forms of grammatical units and sentences;
 detect sentence constituents.
Academic listening involves the ability to:
 identify purpose and scope of the lecture;
 identify the topic of the lecture and follow the topic development;
 identify relationship among units within discourse (for example major
idea, generalisations, hypotheses, supporting ideas, examples);
 identify the role of discourse markers in signalling structure of the
lecture (for example conjunctions, adverbs, gambits, routines);
 infer relationships (for example cause, effect, conclusion);
 recognise key lexical items relating to subject/topic;
 deduce meanings of words from context;
 recognise markers of cohesion;
 recognize the function of intonation to signal information structure (for
example pitch, volume, pace, key);
 detect attitude of the speaker towards the subject matter.
Rather than regarding these lists as relating to conversational and academic
listening respectively, it would be better to suggest that the first list contains a set of
enabling microskills which learners might employ in any listening task regardless of
whether it is a conversational or an academic task. The second list contains what
might be called rhetorical or discourse comprehension skills. Once again, these may
be needed for both conversational and academic listening.
In summary, then we can note that successful listening involves:
189

 skills in segmenting the stream of speech into meaningful words and
phrases;
 recognising word classes;
 relating the incoming massage to one‘s own background knowledge;
 identifying the rhetorical and functional intent of an utterance or parts of an
aural text;
 interpreting rhythm, stress and intonation to identify information focus and
emotional/attitudinal tone.
ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОГО МЕТОДУ ПРИ
ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
І.А. Сидоренко
Національний технічний університет України «КПІ»
На сучасному етапі необхідною умовою навчання є впровадження таких
методик, які б більш ефективно розкривали потенціал студентів, їх
інтелектуальні, творчі та моральні якості та сприяли підвищенню мотивації до
вивчення іноземної мови, активізували їх пізнавальну діяльність, спонукали до
творчого пошуку та самовдосконалення.
В таких умовах формується характерна тенденція до посилення
комунікативної спрямованості навчального процесу, його наближення до
реального процесу спілкування. Для досягнення комунікативної компетенції
викладач іноземної мови повинен використовувати новітні методи навчання,
що поєднують комунікативні та пізнавальні цілі. Інноваційні методи навчання
іноземних мов спрямовані на розвиток і самовдосконалення особистості, на
розкриття її резервних можливостей і творчого потенціалу. Основними
принципами сучасних методів є: рух від цілого до окремого, орієнтація занять
на студента (learner-centered lessons), цілеспрямованість та змістовність занять,
їх спрямованість на досягнення соціальної взаємодії при наявності віри у
викладача в успіх своїх студентів, інтеграція мови та засвоєння її за допомогою
знань з інших галузей наук.
Новітні методи навчання іноземних мов сприяють 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. Використання
зазначених методів навчання знімає нервову напругу студентів, змінює форми
діяльності, привертає увагу до основних питань уроку.
Проектна форма роботи вважається однією з актуальних технологій, що
дозволяють студентові знаходити практичне застосування накопиченим
знанням з предмету. Вони розширюють свій кругозір, кордони володіння
мовою, отримуючи досвід від її практичного використання, вчаться слухати
іншомовну мову і чути, розуміти один одного при захисті проектів. Студенти
працюють з довідковою літературою, словниками, комп'ютером, тим самим
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створюється можливість прямого контакту з автентичною мовою, чого не дає
вивчення мови лише за допомогою підручника на занятті в аудиторії.
Метод проектів посів чільне місце в сучасній світовій методиці
викладання англійської мови, так як він дозволяє органічно інтегрувати знання
студентів з різних областей для вирішення окремо взятої практичної проблеми,
стимулюючи при цьому розвиток творчих здібностей особистості. Проект
розвивається з конкретної ситуації. Ця ситуація виникає в процесі роботи над
будь-якою навчальної темою, в ході обговорення прочитаного тексту,
актуальних подій сучасного життя і т.д.
Метод проектів формує комунікативні навички, культуру спілкування,
уміння коротко і доступно формулювати думки, терпимо відноситися до думки
партнерів по спілкуванню, розвивати уміння добувати інформацію з різних
джерел, обробляти її за допомогою сучасних комп'ютерних технологій, створює
мовне середовище, сприяюче виникненню природної потреби в спілкуванні на
іноземній мові.
Робота над проектом – творчий процес. Студент самостійно або під
керівництвом викладача займається пошуком вирішення якоїсь проблеми, для
цього потрібне не лише знання мови, але і володіння великим обсягом наочних
знань, володіння творчими, комунікативними і інтелектуальними уміннями.
Робота над проектами розвиває уяву, фантазію, творче мислення, самостійність
та інші особові якості. Для реалізації проектної методики необхідна серйозна
підготовка, вивчення значного обсягу лексичного матеріалу, формування
мовленнєвих навичок студентів на початковому етапі навчання у вищому
навчальному закладі.
Можна виділити наступні види проектів:
1. Інформаційні проекти. Цей тип проектів від початку спрямований
на збір інформації про будь-який об'єкт, явище; ознайомлення учасників
проекту з цією інформацією, її аналіз та узагальнення фактів, призначених для
широкої аудиторії. Такі проекти часто інтегруються в дослідницькі проекти і
стають їх органічною частиною, модулем.
2. Групові проекти. Дослідження виконується групою студентів, але
кожен студент окремо вивчає відповідний аспект обраної теми.
3. Міні-дослідження. Студент виконує індивідуальне соціальне
опитування (анкетування або співбесіда).
4. Проект, який базується на роботі з літературними джерелами, де
студент вибірково читає матеріал на тему, яка його цікавить. Науковці
вважають, що останній тип проекту є нескладним для практичного
використання. Працюючи над таким проектом, студент розвиває навички
роботи з різноманітними літературними джерелами: з довідковою літературою,
каталогами бібліотеки тощо. Такий вид проекту здебільшого притаманний для
вивчення англійської мови для спеціальних цілей.
5. Дослідницькі. Такі проекти вимагають добре продуманої структури,
позначених цілей, обгрунтування актуальності предмета дослідження для всіх
учасників, позначення джерел інформації, продуманих методів, результатів.
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Вони повністю підпорядковані логіці невеликого дослідження і мають
структуру, наближену до наукового дослідження, яке відбулося на
професійному рівні.
Методисти виділяють наступні етапи роботи над проектами:
1) визначення теми проекту;
2) визначення проблеми і мети проекту;
3) обговорення структури проекту, складання приблизного плану роботи;
4) пошук інформації: робота з різноманітними джерелами, створення власної
системи збереження інформації;
5) регулярні зустрічі, під час яких студенти обговорюють проміжні
результати;
6) аналіз зібраної інформації, подальша координація дій;
7) підготовка презентації проекту – відеофільми, покази, використання
мультимедійних ресурсів тощо;
8) захист проекту, опонування;
9) колективне обговорення проекту, експертиза, результати зовнішньої оцінки,
висновки;
Для багатьох викладачів іноземних мов найбільш цікавими є міжнародні
проекти, за допомогою яких створюється природна мовна середа, формується
потреба у іншомовному спілкуванні та створюються реальні умови для
міжкультурного спілкування. Залучення міжнародних проектів до навчального
процесу можливе за умови, якщо тема проекту тісно пов‘язана з навчальною
програмою курсу, і студенти вже вивчили необхідний лексичний матеріал, який
допоможе їм вільно висловлюватися.
Існують наступні параметри зовнішньої оцінки проекту:
 актуальність та важливість проблем проекту, обов‘язкове відношення до
тематики навчальної програми;
 обов‘язкова участь кожного студента в проекті згідно особистістих знань
та можливостей;
 ретельне вивчення проблеми та використання надбаних раніше знань з
інших галузів науки;
 вміння висловлювати та захищати свою власну точку зору щодо
прийнятих рішень, робити висновки, брати активну участь у дискусії;
 презентабельність та естетичність отриманих результатів проекту.
Для успішного впровадження проектів у навчальний процес необхідно
врахування специфіки конкретної навчальної дисципліни та особливостей
кожного типу проекту. Використання проектної методики вимагає від
викладача високої кваліфікації та професійних навичок. Він, у свою чергу,
повинен таким чином добирати комплекс вправ та завдань, який би ефективно
підготував студентів до виконання проекту.
Проектна методика вважається однією з найбільш перспективних
підходів у викладанні мови, оскільки допомагає побудувати своєрідний місток
між реальним та чимось швидко досяжним. По-перше, проект допомагає
інтегрувати іноземну мову у власну мережу комунікативної компетенції того,
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хто вивчає мову. Це заохочує застосовувати широкий діапазон комунікативних
навичок, дає змогу студентам використовувати інші сфери знань та дає
можливість описати те, що є важливим у їхньому житті. По-друге, проект
робить мову більш пов‘язаною з потребами того, хто навчається так як вони
вчаться спілкуватися про власний внутрішній світ, свою країну, свої думки та
потреби. По-третє, проект налагоджує більш тісний зв‘язок між мовою та
культурою.
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СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ
НАПИСАННЯ АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ
О.С. Синекоп
Національний технічний університет України "КПІ"
Вправа як основа організації системи навчання є рушійною силою
процесу оволодіння іноземною мовою. Проблема методичної організації
навчання іноземних мов за допомогою вправ є предметом дослідження
науковців: Н. К. Скляренко (вимоги, класифікація і система вправ) [2],
Є. О. Маслико, П. К. Бабінська, А. П. Будько, С. І. Петрова (система вправ і
методичних прийомів для навчання аспектам мови) [1], Г. С. Чекаль,
П. Г. Асоянц і Т. І. Коваль (комп‘ютерні вправи) [3].
Відомо, що загальна система вправ для навчання іншомовного
спілкування включає системи вправ для оволодіння навичками і вміннями
аудіювання, говоріння, читання і письма. Оскільки наше дослідження
зосереджене на навчанні англійського писемного мовлення, ми пропонуємо
систему вправ для організації інтерактивного навчання написання
англомовного НПТП відповідно до етапів навчання (дотекстовому, текстовому,
післятекстовому) і технологій (ІК, блог, вікі). Зазначена система включає три
підсистеми: 1) вправи для формування навичок і розвитку вмінь обробляти
інформацію і програмувати НПТП на дотекстовому етапі (група вправ для
формування навичок і розвитку вмінь пошуку й обробки інформації; група
вправ для розвитку вмінь програмування НПТП), 2) вправи для формування
навичок і розвитку вмінь письма на текстовому етапі (групи вправ: для
розвитку вмінь аналізувати текст академічного письма; для формування
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лексичних і граматичних навичок письма; для розвитку вмінь писати абзац і
вступ; для розвитку вмінь редагувати і писати коментарі; для розвитку вмінь
писати основну частину; для розвитку вмінь писати висновки; для розвитку
вмінь писати анотацію і добирати ключові слова), 3) вправи для розвитку вмінь
оцінювати письмове НПТП на післятекстовому етапі навчання (група вправ для
об‘єктивного оцінювання тексту відповідно до критеріїв оцінювання НПТП).
Розроблені вправи передбачають необхідні компоненти (завдання, зразок
(факультативно), виконання, контроль виконаного завдання) і підпорядковані
відповідним вимогам: до завдання, до змісту, до виконання, до контролю. При
розробці вправ ми керувалися вимогами до вправ для формування іншомовних
мовленнєвих навичок і вмінь, рекомендованими Н. К. Скляренко [2].
Отже, вимоги до завдання включають:
−
Комунікативність. Ця вимога зосереджена на оволодінні
учасниками комунікації англійською писемною мовленнєвою діяльністю
(написання НПТП), в результаті якої комуніканти вчаться повідомляти про
наукове дослідження, спілкуватися з професійно орієнтованої проблематики.
−
Наявність навчально-комунікативної ситуації. У процесі
інтерактивного навчання студентам пропонуються ситуації для вирішення
різноманітних завдань (вибір теми, написання анотації, написання коментарів
тощо) з метою оволодіння певними іншомовними навичками і вміннями під час
створення НПТП. Змодельовані ситуації відображають реалії професійно
орієнтованої сфери діяльності студентів. Це дозволяє не тільки досягти
навчальні цілі, а й організувати навчання у цікавий спосіб.
−
Вмотивованість. Характерною рисою навчальної діяльності є її
вмотивованість, тобто досягнення поставленої мети. Основним мотивом
писемної діяльності є взяти участь у конференції і представити власне НПТП.
Важливою вимогою до змісту вправ є їх професійна спрямованість, тобто
вправи побудовані на англомовному професійно орієнтованому матеріалі.
Вимоги до виконання завдання враховують ступінь керування, наявність
опор, форми організації, місце виконання. У рамках нашого дослідження
зустрічаються вправи: частково керовані (вправи множинного вибору, на
трансформацію і завершення зразка мовлення, які перевіряються шляхом
порівняння з еталоном правильної відповіді в пам‘яті комп‘ютера) і мінімально
керовані (у блозі і вікі, коли студент самостійно створює власний продукт і
викладач мінімально втручається в його діяльність, тобто спостерігає і
контролює процес навчання); з опорами (надання інформаційно-довідкового
матеріалу, таблиць, схем) і подальшого їх усунення – без опор (самостійне
написання НПТП); індивідуальні, в малих групах (в парах, в трійках),
загальногрупові; аудиторні і позааудиторні.
Необхідно зазначити, що в інтерактивному навчанні з комп‘ютерною
підтримкою ми повинні врахувати характерні інтерактивні форми.
Вимоги до контролю завдання реалізуються через самоконтроль,
взаємоконтроль, контроль викладача англійської мови / викладача профільних
предметів.
194

Запропоновані вправи сприятимуть формуванню навичок і розвитку
вмінь академічного письма.
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„ICH WAR NOCH NIEMALS IN NEW YORK“ - EIN
DIDAKTISIERUNGSVORSCHLAG ZUM EINSATZ VON MUSIK IM
LANDESKUNDEUNTERRICHT
A. Siebert
DAAD-Lektorin NTUU „KPI“, Lehrstuhl für die Theorie, Praxis und Übersetzung
der deutschen Sprache
1.
Musik im DaF-Unterricht?
Dem Einsatz von Liedern deutscher Musikgruppen, Sänger und
Sängerinnen im DaF-Unterricht wird in den westeuropäischen Ländern bereits seit
einigen Jahren eine große Bedeutung beigemessen. Längst hat man erkannt, dass
Musik eine wichtige Rolle beim Erlernen einer Fremdsprache spielt; nicht nur
aufgrund der (melodischen und verbalen) Wiederholungen, die für den
Fremdspracherwerb so wichtig sind. Mittels Popsongs, Balladen oder Rapliedern
weckt man zudem das Interesse der Deutschlerner, motiviert sie dazu,
Assoziationen herzustellen und fördert gleichzeitig die vier Fertigkeiten: Hören,
Schreiben, Sprechen, Lesen. Nicht zuletzt stellen sie eine gute Methode dar, um
landeskundliches Wissen zu vermitteln.1
Der vorliegende Konferenzbeitrag präsentiert einen Entwurf zum Einsatz
des Liedes „Ich war noch niemals in New York― von Udo Jürgens und gibt
darüber hinaus allgemeine Hinweise und Empfehlungen zur Thematik.
2.

Erst das Ziel, dann die Musik – Didaktische Hinweise

1

Weitere Gründe für den Einsatz von Musik im DaF-Unterricht hat das Goethe-Institut Brüssel in einem pdf-Dokument
zusammengestellt. Vgl. Goethe-Institut Brüssel: (Pop-)Musik im DaF-Unterricht.
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Lieder können vielseitig im Unterricht eingesetzt werden. Entscheidend für
die richtige Wahl des Liedes sind neben der Niveaustufe sowie der persönlichen
Interessen der Lerner die Unterrichtsziele und der Unterrichtskontext: Sollen
beispielsweise grammatische Strukturen wiederholt und eingeübt werden? Oder
soll das Lied den Lernen Sprechanlässe geben, d.h. sie dazu motivieren, sich frei
zu äußern. Steht der landeskundliche Aspekt im Mittelpunkt der Übungseinheit
oder liegt der Schwerpunkt auf der kreativen Aktivität? Sinnvoll ist es, zuerst das
Ziel zu formulieren, bevor die Unterrichtseinheit im Einzelnen geplant wird. Des
Weiteren spielt die richtige Dosierung eine wichtige Rolle, denn der übermäßige
Einsatz von Liedern kann die Lerner sehr schnell überfordern und dazu führen,
dass sie das Interesse verlieren.
Neben der Zielsetzung kommt der didaktischen Aufbereitung des
Musikmaterials mithilfe von Arbeitsblättern eine große Bedeutung zu. Dafür
bietet sich die Dreischrittmethode an: Aufgaben vor dem Hören, Aufgaben
während des Hörens sowie Aufgaben nach dem Hören. Die Aufgaben vor dem
Hören dienen zur Einstimmung auf das Thema sowie zur Vokabelentlastung. So
kann man die Studenten beispielsweise ihre Erwartungen an das Lied formulieren,
mit vorgegebenen Wörtern aus dem Liedtext eine Geschichte schreiben, ein
Assoziogramm erstellen oder ein zur Thematik des Liedes passendes Bild
beschreiben lassen.
Da die Aufgaben während des Hörens das Hörverstehen der Lerner schulen
sollen, ist es sinnvoll, diese zielgerichtet zu formulieren. Eine Möglichkeit wäre
es, das Lied zunächst ohne die Zuhilfenahme des Textes vorzuspielen und die
Studenten alle Wörter notieren zu lassen, die sie verstehen oder die sich
wiederholen. Man könnte auch in einer Aufgabe Adjektive auflisten, aus denen
die Lerner diejenigen auswählen, die die Musik am besten beschreiben. Bestand
eine Aufgabe vor dem Hören darin, Annahmen zum Liedinhalt zu machen oder
Erwartungen zu formulieren, könnte man diese nun vergleichen lassen. Beim
zweiten Hören können die Lerner die Strophen und den Refrain mittels eines
Lückentextes erschließen. Hier bietet es sich an, die Lücken entsprechend des
Unterrichtsziels zu konzipieren. Sollen bestimmte grammatische Strukturen wie
zum Beispiel der Konjunktiv II wiederholt werden, wäre es sinnvoll, die
Verbformen im Text frei zu lassen. Besteht das Ziel darin, gewisse Vokabeln zu
festigen oder einzuführen, könnte man dort die Lücken setzen. Das zweite Hören
des Liedes ist zudem eine wunderbare Gelegenheit, die Studenten mitsingen zu
lassen.
Nach dem zweiten Hören sollten weiterführende Aufgaben das Verständnis
der Studenten überprüfen und sie dazu motivieren, sich kreativ mit dem Liedinhalt
auseinanderzusetzen und sie zum „Weiterdenken über das Lied hinaus― 2 bewegen.
So können die Studenten auf Fragen zum Liedtext antworten, Dialoge zur
Thematik entwickeln, die Geschichte weiterentwickeln, ein neues Ende verfassen,
oder eine weitere Strophe erfinden. Des Weiteren bietet sich hier die Gelegenheit,
Übungen zur Grammatik und zum Wortschatz durchzuführen. Weitere Varianten
2

Vgl. Goethe-Institut Brüssel: (Pop-)Musik im DaF-Unterricht).
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wären, Fotos, Videos und Poster erstellen zu lassen oder Aufgaben anzubieten, die
zum Vergleich mit dem Heimatland anregen.3
3.
Ich war noch niemals in…
Ziel meiner Unterrichtseinheit war es, den Studenten der Gemeinsamen
Fakultät
für
Maschinenbau
einen
Sprechanlass
zum
Thema
„Aussteigen/Auswandern― zu bieten. Bei „Ich war noch niemals in New York―
von Udo Jürgens handelt es sich um einen Schlager, der sogar bei der jüngeren
Generation sehr beliebt ist. Die Aufgabe zur Einstimmung auf die
Unterrichtseinheit bestand zunächst darin zu überlegen, wo man noch nicht
gewesen ist, in Partnerarbeit Hypothesen zum Liedinhalt aufzustellen und in
diesem Zusammenhang mit vorgegebenen Wörtern eine Geschichte zu schreiben.
Beim ersten Hören notierten die Studenten alle Wörter, die sie verstanden
und die sich wiederholt haben. Beim zweiten Hören ergänzten sie einen
Lückentext und machten sich im Rahmen einer Wortschatzaufgabe mit den
Begriffen „Bohnerwachs― und „Spießigkeit― vertraut. Da das Lied sehr melodisch
ist, fiel es ihnen nicht schwer, gleich beim zweiten Hören mitzusingen.
Nach dem Hören diskutierten sie im Plenum über ihre Eindrücke und
Meinungen zum Lied, wobei die folgenden Fragen als Anhaltspunkte dienten:
1. Worum geht es in diesem Lied?
2. Wer ist sie? Wie heißt sie? Beschreiben Sie sie!
3. Beschreiben Sie das Familienleben des Mannes! Achten Sie auf die
Textzeile „es roch nach Bohnerwachs und Spießigkeit―!
4. Was sind seine Träume und wie ist die Realität?
5. Warum will er frei sein?
6. Warum kehrt er zum Schluss wieder zurück?
7. Vergleichen Sie Ihre Geschichte, die Sie zu Beginn geschrieben haben,
mit dem Liedtext! Welche Unterschiede gibt es?
8. Passt der Text zur Musik?
9. Wollten Sie schon einmal aussteigen oder auswandern? Wie stellen Sie
sich das Leben danach vor?
10. Gibt es heutzutage Menschen, die aussteigen oder auswandern wollen?
Was denken Sie? Diskutieren Sie die Frage für die Ukraine und für Deutschland!
Suchen Sie nach möglichen Gründen und stellen Sie sie mithilfe eines Posters dar!
Die letzte Aufgabe sollte dabei als Motivation zur kreativen Beschäftigung
über das Lied hinaus dienen. Hausaufgabe war es, in Gruppen im Internet nach
Informationen
zum
Thema
„Schlager―
bzw.
nach
aktuellen
Auswanderungsstatistiken für die Ukraine zu recherchieren.
4.
Anstatt
Quellenverzeichnisses

3

einer

Zusammenfassung

Weitere Informationen und Anregungen dazu finden Sie im o.g. Dossier.
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und

eines

Der vorliegende Beitrag soll als Anregung und Grundgerüst für den
zukünftigen Einsatz von Liedern in Ihrem DaF-Unterricht dienen und erhebt
deswegen keineswegs den Anspruch auf Vollständigkeit. Ich empfehle Ihnen, das
Musikmaterial Ihren Unterrichtszielen und den Zielgruppen anzupassen. Viele
Internetseiten verweisen auf deutsche Bands, deren Lieder sich gut für den
Deutschunterricht eignen und zum Teil bereits didaktisiert wurden. Es gibt bis auf die
Dreischritt-Methode kein Patentrezept und auch keine Form, der sie folgen müssen.
Die besten Ideen kommen beim Didaktisieren!
Als Einstieg in die Thematik bietet sich die folgende Internetseite an. Hier
finden Sie didaktische Hinweise sowie Links zu bereits aufbereitetem Material:
http://landeskunde.wordpress.com/musik-und-daf/.
Eine Übersicht über die einzelnen Arbeitsschritte bei der Vorbereitung von
Unterrichtseinheiten im Zusammenhang mit Liedern finden Sie hier:
http://www.goethe.de/mmo/priv/4361501-STANDARD.pdf.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРЕПОДАВАНИЯ
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ
Т.И.Скляренко
Национальный технический университет Украины «КПИ»
Перед преподавателем иностранного языка, работающем в неязыковом
ВУЗе, как правило, возникает ряд проблем.
Изначально следует уяснить, как согласуется социальный заказ общества
− (подготовить в короткий срок специалиста, хорошо владеющего иностранным
языком), с требованиями учебной программы неязыкового вуза и минимальным
количеством часов в действующем учебном плане. Представляется, что
добиться поставленной цели - научить студента в течение ограниченного
учебными рамками периода говорить о проблемах своей специальности и
понимать речь носителей языка в этом плане - можно, сочетая традиционные и
инновационные методы, но делая решительный упор на принцип
коммуникативности как в обучении, так и в построении используемых учебных
материалов и учебных пособий. Изучение особенностей устной научной речи
должно учитывать новейшие данные психологической и методической науки, с
одной стороны, и коммуникативные особенности языка специальности в
соответствии с профилем обучения, с другой.
Традиционно обучение иностранному языку в неязыковом вузе было
ориентировано на чтение, понимание и перевод специальных текстов, а также
изучение проблем синтаксиса научного стиля. Сейчас необходимо думать о
перемещении акцента в обучении на развитие навыков речевого общения на
профессиональные темы и ведения научных дискуссий, тем более, что работа
над ними не мешает развитию навыков, умений и знаний, так как на них
базируется. Устная речь в учебном виде должна, по-видимому, пониматься как
слушание или чтение, понимание и репродуктивное воспроизведение
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прослушанного или прочитанного в формах как устной, то есть диалогической
или монологической, так и письменной. Таким образом, речь идет о реализации
речевого акта говорения в процессе устной коммуникации между двумя или
более лицами. Запись прослушанного и использование написанного текста как
источника устного речевого акта легко осуществимы в условиях учебной
аудитории.
Схема обучения английской устной речи по специальности может, на наш
взгляд, строиться с учетом следующих положений:
- определение коммуникативных признаков для большинства типов
текстов данной специальности, которые описаны в лингвистической литературе
и средств выражения этих признаков, то есть коммуникативных моделей;
- определение коммуникативных признаков устной речи и средств
выражения этих признаков;
- сопоставление этих средств выражения и отбор моделей для пассивной
и активной их тренировки;
- определение наиболее полного перечня коммуникативных признаков и
моделей устной речи по изучаемой специальности и выработка системы
упражнений для их активной тренировки;
- анализ различных коммуникативно ориентированных видов текстов по
данной специальности, отбор отдельных видов текстов в учебных целях,
определение их основных коммуникативных особенностей, моделей и
разработка эффективной системы упражнений для тренировки отобранных
структурных единиц;
- создание «базы предварительных знаний» для выработки речевых
умений и навыков, то есть отбор и тренировка словообразовательных,
лексических и грамматических структур, необходимых для чтения, понимания,
аудирования и говорения;
- выработка и доведение до степени автоматизации у студента учебных
алгоритмов по всем видам речевой деятельности;
- устная коммуникация от монолога к диалогу и, наоборот, с
применением задач и игр проблемно-поискового характера.
Следует заметить, что в обучении должны широко использоваться
современные дидактические принципы суггестивности, наглядности,
использования аудио- и мультимедийных средств и т.д.
Основой для обучения в условиях неязыковой среды будет служить текст
на иностранном языке. Преподаватель должен отобрать те виды и типы текстов
по изучаемой специальности, которые помогут студенту реализовать
коммуникативные возможности говорения. Например, можно различать
тексты:
- по средству передачи: устные и письменные;
- по характеру изложения: описание, сообщение, рассказ, рассуждение,
рассмотрение и их комбинации в специальных видах текстов, таких как
аннотации, рецензии и т.п.;
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- по степени специализированности и отношения к адресату:
исследовательские, такие как монографии, научные статьи, обучающие, то есть
статьи и тексты из учебников, справочников, словарей и т.п.
Текст как основная учебная единица при обучении иностранному языку
должен, особенно на первых порах и для студентов со слабыми знаниями,
озвучиваться и прослушиваться многократно и повторяться целиком,
различными блоками. Лишь тогда обучаемый сможет научиться определять
основную тему текста и его логическую структуру, то есть распределение
элементов «тема-тема», что и должно быть базой акта коммуникации по
специальности. Главное состоит в умении позднее правильно задать вопрос
(логически и грамматически) и более или менее полно ответить на
поставленный вопрос, т.е. уловить и поддержать беседу, помнить об основных
проблемах и логике их изложения. Упражнения, коммуникативноориентированные на устную речь, должны включать в себя следующие
моменты:
- наличие (предъявление) исходного материала или модели,
- (не обязательно) объяснение материала или модели,
- имитация модели,
- воспроизведение той или иной модели без изменения, с изменением,
одним человеком, в коммуникативной паре и т.д.,
- собственная коммуникация.
Обучение устной речи на иностранном языке, особенно по специальности
в неязыковом вузе, - это сложный и трудоемкий процесс, так как в речи
студента должны присутствовать элементы соответствующего текстового
жанра, например, научного стиля. Работа преподавателя облегчается тем, что
речь эта может быть близка по многим параметрам положенному в основу
обучения учебному тексту и иметь меньшее количество произвольных
ситуативных возможностей. Многие «жизненные» ситуации можно
«проиграть» в аудитории, когда мы от тренировочных упражнений будем
переходить к диалогу. Речь может идти о прослушивании, чтении, заучивании,
пересказе диалогов, завершении их по заданной ситуации или языковому
материалу и составлении их по тому или иному принципу свободно. Можно
использовать полный или частичный обратный перевод и т.п. Главное состоит в
умении вычленить основную тему проблемы, в умении правильно описывать,
формулировать, возражать, отрицать, искать причину и т.п.
При развитии навыков устной речи на иностранном языке по
специальности необходимо помнить, что монологический ее элемент не
уступает диалогическому. Поэтому далее следует идти на увеличение объема
монологической реплики в диалоге и позднее к чисто монологическим формам
устной речи - резюме, реферированию, аннотированию, описанию схемы,
явления или процесса - вплоть до записи услышанного, что пригодится в
конспектировании лекций и работ.
Естественно, что поставленной цели можно добиться только на основе
коммуникативно-ориентированных учебников и учебных материалов.
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Таким образом, инновационные технологии преподавания иностранных
языков в неязыковом вузе заключаются в сочетании традиционных и
интенсивных
методов
обучения,
основанных
на
функциональнокоммуникативной лингводидактической модели языка, и разработке целостной
системы обучения студентов речевому общению на профессиональные темы.
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Обучение иностранным языкам в школе и вузе. – СПб., 2001. – С. 150-160.
2. Крючко Г. Болонський процес як гармонізація Європейської системи
вищої освіти / Г.Крючко // Іноземні мови в навчальних закладах. – Педагогічна
преса, 2004.
3. Коваленко О. Концептуальні зміни у викладанні іноземних мов у
контексті трансформації іншомовної освіти / О.Коваленко // Іноземні мови в
навчальних закладах. – Педагогічна преса, 2003
4. Комунікативні методи та матеріали для викладання англійської мови.
– Oxford: Oxford University Press, 1998.
МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВИ У ВНЗ УКРАЇНИ
В.М.Терпиловська
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Сучасний світ - це світ інформації, яка відіграє важливу роль в
життєдіяльності суспільства. Людина XXI століття щохвилини потребує різної
інформації. Мультимедійні засоби надають можливість отримання
різноманітної інформації з будь-якої точки всесвіту за нетривалий період часу,
іноді, не виходячи з будинку.
У сучасному суспільстві все більш зростають вимоги до навчання
англійської мови в повсякденному спілкуванні і професійній сфері. Об'єми
інформації збільшуються і часто рутинні засоби її передачі, зберігання і
обробки є неефективними. Використання інформаційних технологій розкриває
величезні можливості комп'ютера як засобу навчання. Комп'ютерні навчальні
програми мають багато переваг перед традиційними методами навчання. Вони
дозволяють тренувати різні види мовної діяльності і поєднувати їх в різних
комбінаціях, допомагають усвідомити мовні явища, сформувати лінгвістичні
здібності, створювати комунікативні ситуації, автоматизувати мовні дії, а також
забезпечують можливість обліку провідної репрезентативної системи,
реалізацію індивідуального підходу і інтенсифікацію самостійної роботи
студента.
На сьогодні у викладанні англійської мови складаються тенденції, що
відповідають сучасному рівню технічного прогресу. Ефективність застосування
інформаційних технологій на заняттях з англійської мови вже не підлягає
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сумніву. Студенти відмічають, що матеріал засвоюється краще і міцніше, коли
багато систем сприйняття задіяні у навчанні. Активне ж впровадження
інформаційних технологій в навчальний процес примножує дидактичні
можливості, забезпечуючи наочність, аудіо і відео підтримку і контроль, що в
цілому сприяє підвищенню рівня викладання.
Графіка, анімація, фото, відео, звук на додаток до тексту в
інтерактивному режимі роботи створюють інтегроване інформаційне
середовище, в якому студенти набувають якісно нових можливостей.
Комп'ютерні технології дозволяють змінити стиль навчання: студенти
одночасно набувають різних навичок і вмінь після усіх видів мовної діяльності.
Студентська аудиторія прагне отримувати нові знання, нову інформацію,
дe перевага віддається мультимедійним джерелам інформації. Бібліотека і
паперові видання в цілому не витримують конкуренції зі швидшим, доступним,
економічним медіатекстом. Мультимедійні пріоритети студентів дозволяють їм
не лише заощадити час, гроші і місце, але і отримати міцніші знання. Виникає
необхідність в медіа-освіті, яка спрямована на формування умінь студентів
відбирати, отримувати, передавати інформацію використовуючи різні
мультимедійні засоби, формування умінь адекватно реагувати на отримані
повідомлення, захищатися від зомбування і непотрібної інформації.
У мультимедійних навчальних програмах з англійської мови
використовуються різні методичні прийоми, що дозволяють проводити
ознайомлення, тренування і контроль.
Питання - відповідь. Цей тип є різновидом вправ стимул - реакція. Види
взаємодії включають множинний вибір і "відкриту відповідь", коли студент
вводить свою відповідь через клавіатуру. Такі завдання успішно
використовуються для закріплення граматики, лексики, а також для проведення
контролю.
Конструювання тексту. На дисплеї з'являється текст, потім
пропонуються різні вправи по його відновленню: розстановка абзаців тексту у
правильному порядку, розстановка розділових знаків, відновлення слів,
позначених в тексті крапками, студент може вводити слова, змагаючись з
комп'ютером або з партнером. Вправи такого типу дозволяють системно
охопити конструювання тексту усіх рівнів: морфеми, слова, словосполучення,
пропозиції, текст з одиниць різної складності.
Робота над вимовою. Системи для роботи над вимовою виконують ряд
функцій: звуковідтворення, повтор, виведення на екран спектрограми, показ
артикуляції органів мови на екрані і пояснення, як правильно вимовляється
звук. Ефективність таких систем пов'язана з візуальними можливостями ПК, а
також з використанням експертних систем, заснованих на комп'ютерних
методах аналізу і обробки мови.
Диктант. У вправах цього режиму пропонується ввести через клавіатуру
слово або словосполучення, що прозвучало. Використовуючи функції
управління звуком, можна прослухати це слово, словосполучення кілька разів.
Після закінчення введення відповідь можна порівняти з правильним варіантом.
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Структура програм не дає розслаблятися і спонукає студентів думати,
аналізувати, робити висновки і формулювати правила. Ми виходимо з того, що
зараз більше заохочується пізнавальний пошук і свідоме оцінювання
студентами власних результатів, а також розгортання у процесі вивчення своїх
стратегій. Практика викладання англійської мови все далі відходить від
традиційної методики, як на підсвідомого і, значною мірою, пасивного способу
придбання знань.
Окрім використання мультимедійних навчальних програм, комп'ютер є
незамінним помічником у підготовці та проведенні тестування, моніторингу
учбового процесу власного інформаційного наповнення інструментальних
середовищ для розробки комп'ютерних занять, підготовки дидактичних
матеріалів, а також використання ресурсів і послуг Інтернету для самостійної
роботи і проектної діяльності студентів. Мультимедійні технології можуть
бути використані як ефективний засіб перевірки отриманих знань студентів.
Великими перевагами комп'ютерного тестування є отримання миттєвого
результату, об'єктивне оцінювання і скорочення тимчасових витрат викладача і
студента. У заощаджений час педагог має можливість зайнятися розробкою
нових перевірочних завдань і створенням тестової бази, що включає підсумкові
і проміжні зрізи знань за пройденим матеріалом усіх аспектів мови.
Мультимедійні тести можуть бути представлені у вигляді різних форм: відкриті
і закриті, обмежені за часом і вільні. За бажанням викладача і студента
результат тестування може бути зафіксований, збережений і згодом
представлений в порівняльній таблиці, де стає можливим простежити прогрес
або регрес учнів за певний період часу, наприклад за навчальний рік або
семестр. Такі статистичні порівняльні дані можуть бути конфіденційними,
доступними тільки для викладача і самого студента. Така інформація може бути
корисна в аналізі засвоєння вивченого матеріалу. Медіакомпетентний викладач
може скористатися готовими електронними тестами, розробка яких на сьогодні
активно ведеться різними медіа компаніями, або створити свій перевірочний
тест, враховуючи індивідуальні особливості, рівень знань студентів і мету
контролю. Використання мультимедійного тестування в цілому підвищує
результативність навчання англійської мови.
Психологи відмічають позитивний вплив мультимедійних технологій на
розвиток розумових процесів людини: пам'яті, уваги, уяви, сприйняття, а також
логічного мислення і творчого потенціалу. Мультимедійні засоби відкривають
великі простори для особової реалізації і духовного розвитку. Мультимедійні
технології, на відміну від поширених словесних методів надання знань, дають
можливість одночасної дії на декілька органів чуття людини (зір, слух, дотик),
передачі інформації в різноманітних відчуттях, дії на довготривалу пам'ять, а
внаслідок цього міцне засвоєння нових знань. Експериментально встановлено,
що при усному викладі матеріалу студент за хвилину сприймає і здатний
переробити до однієї тисячі умовних одиниць інформації, а при "підключенні"
органів зору до 100 тисяч таких одиниць".
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Проведений аналіз науково-педагогічних матеріалів з питань
застосування засобів мультимедіа на заняттях з англійської мови показав, що
зараз основна дидактична мета застосування мультимедіа зводиться лише до
організації учбово-пізнавальної діяльності студентів. Практично не досліджені
питання використання мультимедіа в процесі навчання мовних дисциплін у
поєднанні з медіа-освітою. Безумовним є той факт, що таке поєднання могло б
активізувати учбово-пізнавальну діяльність студентів і перевести її на якісно
новий рівень, оскільки тільки при проектуванні цілей медіа-освіти на цілі
предмета "Іноземна мова" відбувається досягнення цілей цієї учбової
дисципліни і медіа-освіти у сукупності. Мультимедіа є ефективним засобом
формування медіакомпетентності і навчання англійської мови.
Література:
1. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования: проблемы и
перспективы / Б.С.Гершунский. – М., 1987.
2. Попова Г.С. Компьютерные технологии в обучении иностранному
языку.
3. Савченко НА. Использование мультимедиа-технологий в общем
среднем образова нии [Электронный ресурс] / НА.Савченко. – Режим доступа:
/http//www.ido.rudn.ru
4. Сердюков П.И. Методические аспекты компьютеризированного
обучения иностранным язикам / П.И.Сердюков // Іноземні мови. – 1995. – №3-4.
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ІНТЕГРОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В
ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ
ТЕХНІЧНИХ ВУЗІВ
А.М. Фещук
Національний технічний університет України «КПІ»
Технологія освіти – це системний метод створення, використання та
визначення усіх процесів викладання і засвоєння знань з урахуванням людських
і технічних ресурсів, їх взаємодії, основним завданням яких є оптимізація форм
освіти.
Ідеї пошуку альтернативних форм освітніх систем, розробки інноваційної
стратегії освітнього процесу, розгляд педагогічної творчості в контексті
світового культурного процесу досить наполегливо звучать останнім часом у
публіцистиці та професійній літературі, стають предметом обговорення на
конференціях і симпозіумах.
Суспільство ХХІ століття висуває нові вимоги до освіти в цілому та
вищій школі зокрема. На характер набуття та поширення знань значною мірою
вплинув розвиток інформаційних і комунікативних технологій, що в свою чергу
видозмінює роль викладача в освітньому процесі. Технологія освіти перш за все
повинна базуватися на особистісно-орієнтованому та особистісно-діяльному
підходах (Н.В. Борисова, Г.Л., Ільїн, В.В. Карпов). Викладач, підбираючи та
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розробляючи технології навчання, повинен опиратися на суб‘єктний досвід
студента, його орієнтири, інтереси, здібності; забезпечувати розвиток
особистісного потенціалу, створювати умови для творчої самореалізації і
стимулювати самостійну роботу протягом всього освітнього процесу.
Трансформація системи освіти в цілому викликає трансформацію всіх її
складових, у тому числі й технологій навчання, розробка яких є частиною
проектування системи формування мовленнєвої комунікативної культури
майбутніх спеціалістів.
На думку деяких авторів (Г.Л. Ільїн, С.Д. Смирнов), педагогічна
технологія – спосіб діяльності, при якому поєднання засобів, методів навчання
та вмінь викладача дозволяє більш досконало вирішувати традиційні завдання
та ставити нові.
Особливої уваги в процесі проектування та розробки технології навчання
іноземній мові приділяється тому факту, що йдеться про навчання дорослих
людей. Саме тому і виникла потреба в розробці та пошуку особливих форм і
методів навчання.
Одним з провідних принципів вибору технологій навчання є орієнтація на
соціальні та особистісні потреби студента, на суб‘єкт-суб‘єктні відносини в
процесі освітньої діяльності, на новий тип комунікативної діяльності викладача
та студента, який базується на принципі партнерства. Максимальне наближення
навчання до майбутньої професійної діяльності можливо в рамках контекстного
підходу до навчання (А.А. Вербицький), який широко використовується в
професійній
освіті.
Різноманітні
аспекти
контекстного
навчання
використовуються в процесі формування мовленнєвої комунікативної культури
майбутнього спеціаліста.
Розробляючи нові технології навчання, необхідно опиратись на
дидактичні потреби студента. В педагогічній літературі відзначається наступне:
- підвищення рівня засвоєння знань,
- скорочення часу на засвоєння навчального матеріалу,
- підвищення рівня мотивації,
- підвищення рівня емоційно-чуттєвого сприйняття,
- підвищення ефективності самостійної роботи і процесу самонавчання.
Кожну з цих потреб задовольняють особливі технології та методики
(В.Н. Міхелькевич, В.М. Несторенко, П.Г. Кравцов).
Другим основоположним моментом при розробці технологій навчання
іноземній мові в комунікативному аспекті є таксономія рівнів засвоєння знань
В.П. Безпалько, в якій виділені чотири ступені:
 «Знайомство» - обізнаність в навчальному матеріалі;
 «Відтворення» - здатність відтворювати та застосовувати засвоєні знання,
вміння вирішувати типові завдання;
 «Евристична діяльність» - вміння висловлювати та використовувати
отримані знання на евристичному рівні, вміння вирішувати нестандартні
завдання, приймати рішення в нетипових ситуаціях;
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«Творча діяльність» - творче використання отриманих знань, вміння
вирішувати проблемні завдання.
Важливим фактором у розвитку інноваційних технологій є суб‘єктивний
фактор. Педагог-новатор – безумовно, особистість творча, яка модифікує уже
відомий досвід або запозичені нововведення, розробляє свої технології, процес
їх втілення і поширення.
Підходячи до процесу розробки технології, необхідно визначитись зі
змістом самого поняття «новітні освітні технології». За визначенням
В.Ю. Бугріна, це такі технології в яких:
- домінують ігрові процедури;
- використовується принцип моделювання;
- передбачається інтенсивне міжособистісне спілкування;
- реалізується принцип партнерства;
- викладач перетворюється з інформатора в менеджера.
Такі технології дають можливість здійснення процесу навчання в
атмосфері, максимально наближеній до реальності, поєднати теоретичний
матеріал з практичною діяльністю, з процесом комунікації.
Неодмінною вимогою технології навчання є її варіативність і
інтегрованість. Монотехнологія не може забезпечити бажаного результату.
Таким чином, по відношенню до процесу формування мовної
комунікативної культури майбутнього спеціаліста поняття технології навчання
включає в себе сукупність засобів, форм, методів і прийомів, направлених на
оптимізацію та результативність роботи по засвоєнню мовної культури в
рамках дисципліни «Іноземна мова».
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CREATION OF THE ESP COURSE
Stefan Floresky
Technical University of Civil Engineering Bucharest, Rumania
It should be kept in mind that teaching language as well as other subjects has
the following components in course design: 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.
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 with the different needs every profession has.
In Rumania 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.
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:
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.
Reviewing the available textbooks for teaching ESP you can hardly find the
suitable one for a particular engineering speciality, at least in Rumania. 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
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where coursebooks are not available, and teachers have to look for some other ways
of providing materials.
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 jobrelated 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.
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.
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.
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2. Dudley-Evans T., St John M. J. Developments in English for Specific
Purposes, Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
3. O'Neill, R. Why use textbooks? In R. Rossner and R. Bolitho, (Eds.),
Currents in language teaching. Oxford University Press, 1990.
ПРО ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТІВМАГІСТРІВ ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
К.В.Цареградська
Національний технічний університет України «КПІ»
Навчання в магістратурі є важливим етапом на шляху здобуття освіти.
Згідно статті 8 II розділу Закону України «Про вищу освіту», магістр –
освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньокваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння
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та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов‘язків (робіт)
інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності, що передбачені
для первинних посад у певному виді економічної діяльності [1]. Освітньопрофесійна
програма
підготовки
магістрів
включає
поглиблену
фундаментальну, гуманітарну, соціально-економічну, психолого-педагогічну,
спеціальну та науково-практичну підготовку. У магістратурі студенти вчаться
самостійно ставити та розв‘язувати дослідницькі завдання, що є надзвичайно
важливим чинником наукової творчості.
З огляду на те, що магістри – це майбутні науковці, які вже під час
навчання ведуть науково-дослідницьку діяльність, пропонуємо розглянути
особливості навчання студентів-магістрів інженерно-технічних спеціальностей
іноземних мов.
Важливо пам‘ятати, що будь-яке дослідження спрямовано на отримання
наукового результату, тобто нового знання, зафіксованого на носіях наукової
інформації у формі звіту, наукової праці, наукової доповіді тощо [2] . Тому для
студентів магістратури завжди будуть актуальними вміння представляти
результати своєї наукової творчості на науково-практичних з‘їздах, семінарах,
симпозіумах. Відомо, що під час навчання у магістратурі, студенту необхідно
брати участь у різноманітних конференціях, вебінарах, писати тези та наукові
статті. Зосередимо нашу увагу саме на міжнародних науково-практичних
заходах, які мають високий рівень престижу та участь у яких вважається
необхідною для подальшого вступу до аспірантури.
Коли мова йде, наприклад, про міжнародні науково-практичні
конференції, стає зрозумілим, що участь у них може стати неможливою через
відсутність вмінь представляти результати дослідницької діяльності іноземною
мовою. Отже, не аби яку користь можуть принести заняття з іноземної мови,
під час яких студенти-магістри не просто поглиблено вивчають іноземну мову,
а паралельно навчаються писати іноземною мовою тези та статті,
практикуються у виступах перед аудиторією з доповіддю чи презентацією,
влаштовують навчальні вебінари, семінари та конференції. Таким чином,
науково-дослідницька діяльність студентів пов‘язана не тільки з галуззю
дослідження, а й з іноземною мовою (невідривно від теми дослідження). Крім
того, студенти на практиці знайомляться з процесом представлення наукового
результату на міжнародних наукових заходах.
Розглянемо на прикладі навчальну ситуацію з науково-практичною
конференцією. На першому етапі заняття викладач пропонує студентам тему
конференції, яка безпосередньо пов‘язана з їхньою спеціальністю. Завдання
полягає в тому, щоб написати іноземною мовою тези до конференції, які
відображають наукові дослідження студентів. Спочатку варто розглянути
приклад вдалих тез іноземною мовою, визначити структуру, стиль написання,
зміст, визначити основну ідею тексту. Таким чином, студенти не тільки
вдосконалюють навички читання, а й отримують знання стосовно того, як має
виглядати їхня робота. Доцільно також представити не лише вдалий приклад
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тез, а й такий, що не відповідає вимогам, з метою пошуку відмінностей та
розвитку дискусії з приводу того, який приклад є правильним та чому.
На другому етапі заняття варто скористатися такими наочними ресурсами
як, наприклад, відеозапис конференцій, що проходили у США або
Великобританії, також можна використовувати аудиозаписи доповідачів на
міжнародних конференціях. Необхідно також зупинитися на особливостях
створення презентацій, які наочно відображатимуть суть доповіді студента.
Крім того, на другому етапі варто надати студентам інформацію з приводу того,
як представляти себе та свою доповідь на початку виступу. Таким чином,
студенти отримують навички спілкування у міжнаціональному середовищі,
навчаються коректно представляти необхідну інформацію.
Етап написання тез та створення презентації відводиться на самостійне
опрацювання. Студентам дозволяється використовувати Інтернет-ресурси у
пошуках додаткової інформації, також викладач забезпечує студентів
корисними посиланнями на відповідні посібники та статті.
Четвертий етап є власне практичним. Заняття повністю адаптується під
справжню конференцію. Викладач виконує роль голови комісії, говорить
вступне слово і оголошує початок конференції. Для сильнішої мотивації
студентів можна створити програму конференції, де буде зазначено всіх
учасників згідно порядку доповідей. Студенти починають доповідати, викладач
робить нотатки та після кожного виступу відіграє роль рецензента, звертаючи
увагу на переваги та недоліки роботи, виконаної студентом. По завершенню
конференції, викладач підводить підсумки, зазначаючи найпоширеніші
помилки, допущені під час виступу з доповіддю.
Наведений приклад навчальної ситуації дозволяє працювати не тільки з
теоретичним матеріалом, а й застосовувати отримані знання на практиці,
вдосконалюючи рівень володіння студентів іноземною мовою та дозволяючи їм
брати участь у міжнародних наукових заходах, що є пріоритетним завданням
розвитку науки як джерела економічного зростання і невід‘ємної складової
національної культури та освіти.
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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У
ВНЗ ТА ГРУПОВА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
І.В. Цимбал
Національний технічний університет України «КПІ»
Проблема особистісно-орієнтованого підходу у навчанні є однією з
найгостріших. У більшості випадків викладач звертається до аудиторії як до
безликого сірого натовпу, забуваючи, що кожен учень по-своєму унікальний та
вимагає особистого підходу, та врахування його індивідуально-психологічних
особливостей особистості. В результаті – студенти втрачають інтерес до
предмету, мотивацію до навчання та авторитет викладача.
Врахування когнітивно-ментальних та мотиваційно-емоційних чинників
студентів та аспірантів полегшує процес сприйняття нової інформації та сприяє
кращому її засвоєнню.
Інтерактивне, або взаємодіюче навчання будується з урахуванням
психології людських взаємин. У процесі такого навчання студенти активно
взаємодіють один з одним і з викладачем з метою спільного розв'язання
поставленого завдання. При цьому вони мають можливість обмінюватись
думками та пропозиціями. Викладач стає організатором дискусії, ділової
співпраці. Навчання є цікавим і корисним, зростає мотивація студентів.
До інтерактивних методів навчання відносять: фронтальну, індивідуальну
та групову роботу з студентами [4, с. 10].
Організовуючи фронтальну роботу викладач орієнтується, головним
чином, на рівень середніх студентів. На них розраховані темп роботи, обсяг та
рівень складності навчального матеріалу. Це негативно позначається на
слабших і сильніших студентах. Спілкування студентів можливе лише за
ініціативою викладача.
В індивідуальній роботі кожен студент працює самостійно, темп його
роботи визначається ступенем цілеспрямованості, розвитком інтересів, нахилів.
Темп роботи залежить від навчальних можливостей студентів. При
індивідуальній навчальній діяльності студенти не взаємодіють між собою,
контакти з викладачем є обмеженими і нетривалими. В індивідуальній
навчальній роботі страждають слабкі студенти.
Групова навчальна діяльність, на відміну від фронтальної та
індивідуальної, не ізолює студентів один від одного, а навпаки, дозволяє
реалізувати природне прагнення до спілкування, взаємодопомоги і співпраці.
Групова навчальна діяльність виконує ряд функцій. Вона створює умови для
позитивної мотивації, адже під час групової роботи активізується діяльність
всіх виконавців, а також створюються умови для оволодіння студентами
формами взаємодопомоги. У груповій роботі студенти показують високі
результати засвоєння знань, формування умінь. Слабкі студенти виконують
більший обсяг завдань. Виховна функція групової діяльності формує колективізм, гуманні якості особистості. Організаційна функція навчання полягає в
211

розвитку уміння розподіляти обов'язки, вміння спілкуватися.
Для розвитку комунікативної компетенції важливо удосконалювати
діалогічне та монологічне мовлення , спрямоване на закріплення
термінологічної лексики. Для цього слід активізувати групову форму
організації студентів.
У неоднорідній групі студенти з середнім рівнем володіння іноземною
мовою, працюючи в групах, навчаються ефективніше та отримують кращі
результати, ніж коли вони самостійно. У сформованій групі з 2—3 студентів (не
більше, адже за умов багато чисельної групи розподілення зусиль не є
ефективним) виникає вузьке комунікативне середовище, в якому можна легко
споглядати за реакціями, невимушеним спілкуванням між студентами одного
рівня, тощо.
Студенти можуть бути поділені на постійні або тимчасові більш
однорідні групи, учасники яких будуть почувати себе комфортно, що значно
полегшить роботу самого викладача. В залежності від результату роботи,
підгрупи можна переформовувати.
Велике значення має процес розподілу студентів на групи. Відомо, що
слабкому студенту потрібні не стільки сильні, скільки терплячі і доброзичливі
партнери. Учню з високою активністю потрібен партнер здібний слідкувати за
ходом міркувань. Об'єднання студентів "по бажанню" не завжди дає
продуктивний результат. Тому що особисті відношення стають головними в
розподілі доручень і організації роботи.
Виконання будь якого виду завдання буде значно ефективнішим, якщо
брати до уваги принцип врахування індивідуально-психологічних особливостей
особистості студента: рівня пам‘яті, когнітивних стратегій, якими вони
користуються в процесі навчання, сприйнятність до засвоєння нових знань та
способів їх збереження. Основними показниками здатності до навчання є темп
просування навчальною програмою, ступінь напруження при цьому, гнучкість
у переключенні на нові способи та прийоми роботи. Тому в такому випадку
викладач має бути психологом та визначивши за допомогою спеціальних тестів
індивідуально-психологічних особливостей особистості студента, які згодом
слід буде врахувати при розподілі студентів на групи.
С.С. Вітвицька виділяє наступні елементи в технологічному процесі
групової роботи [3, с. 166-167]:
1) підготовка до виконання групового завдання: а) постановка
пізнавальної задачі; б) інструктаж про зміст і послідовність роботи; в)
рекомендації щодо дидактичного матеріалу в групах;
2) групова робота: г) знайомство з матеріалами, планування роботи в
групі; д) розподіл завдань між членами групи; е) індивідуальне виконання
завдань; є) обговорення індивідуальних результатів роботи в групі; ж)
обговорення загальних завдань групи (зауваження, доповнення, уточнення,
узагальнення); з) підведення підсумків групового завдання.
3) заключна частина: і) повідомлення про результати роботи в групі; й)
аналіз пізнавальної задачі; к) загальний висновок про групову роботу і
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виконання поставленої задачі; л) висновки про робочу групу і її членів.
Краще відразу визначити час на висловлення кожного в парі і спільне
обговорення. Це допомагає досягти згоди щодо відповіді або рішення.
У процесі групової роботи викладач виконує такі функції:
1) контролює хід роботи в групах, слідкує за тим, аби усі студенти були
задіяні у роботі, «сильні» студенти допомагали більш «слабким»;
2) консультує, відповідає на запитання, пояснюючи лише мовою, що
вивчають;
3) координує діяльність, при необхідності допомагає окремому студенту
чи групі в цілому.
Студентів можна поділити на групи за такими критеріями:
— групи з очевидними характеристиками, так, щоб студенти у групі не
відчували незручностей:
— студенти однакової статі,
— однакового віку,
— соціокультурного походження, тощо,
2) групи згідно з характером та темпераментом студентів:
— в залежності від швидкості реакції,
— рівня активності студента,
— рівня розвитку його уяви,
— за стилем навчання (інтуїтивно-рефлективний, інтуїтивно прагматичний, методично-рефлективний чи методично-прагматичний),
— емоційності студентів, тощо.
3) групи, складені згідно з результатами тестування:
— на швидкість чи якість виконання завдання, на виявлення типу
переробки інформації (орієнтація на самостійну роботу чи роботу в групі,
аудіальний, візуальний чи кінестезичний тип переробки інформації, тощо).
— групи сформовані за бажанням студентів. Але такий критерій
виявляється для роботи найменш ефективним.
Підведемо підсумки переваг групової роботи:
1) за той самий проміжок часу обсяг виконаної роботи набагато більший;
2) висока результативність у засвоєнні знань і формуванні умінь;
3) формується вміння співпрацювати, взаємно допомагати;
4) формуються мотиви навчання;
5) розвивається навчальна діяльність (планування, рефлексія,
самоконтроль, взаємоконтроль).
Отже, групова робота виявляється ефективною в тому випадку, коли
поділ на групи та підгрупи здійснюється з урахуванням індивідуальнопсихологічних особливостей особистості студентів.
Тобто перед початком роботи з конкретною групою слід провести ряд
тестів для визначення не тільки рівня володіння іноземною мовою, але й
когнітивно-ментальних, мотиваційних та емоційних особливостей студентів.
Зважаючи на сказане, робимо висновок, що групова робота у навчальній
діяльності має посісти належне місце, оскільки вона надає можливості для
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стимулювання зацікавленості студентів, їхньої співпраці, а також може значно
заощадити час та покращити навчальні досягнення окремих студентів. Але
лише з урахуваннями індивідуально-психологічних особливостей особистості
кожного студента викладач досягне максимально бажаного результату.
Література:
1. Mathey E. Travailler et faire travaille en équipe / E.Mathey, F.Mérillou. –
Groupe Eyrolles, 2009. – 179 p.
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1986. – 118 p.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
А.Ю. Циркаль
Національний технічний університет України «КПІ»
Дистанційне навчання відіграє важливу роль у створенні умов
безперервної освіти, відкриваючи шляхи до покращення вивчення іноземної
мови для студентів технічних спеціальностей. Англійська мова зайняла вагомі
позиції на міжнародній лінгвістичній арені, вважається інтернаціональною
мовою, вивчення якої є обов‘язковим у більшості ВНЗ. Існування проблеми
недостатності академічних годин на тиждень з даного предмету спонукало до
пошуку розв‘язання існуючого питання шляхом введення в навчальну програму
дистанційних курсів в рамках Болонського процесу.
Слід також зазначити, що поряд з терміном «дистанційне навчання»
вживаються і такі терміни, як заочне навчання (knowledge-media), домашня
освіта, самостійне, відкрите навчання, незалежне навчання, екстернат, навчання
на відстані (telematics-based distance learning and teaching), тощо. Всі вони
належать до однієї проблемної області, проте мають різні відтінки значень.
Існує багато підходів до розуміння цього терміна, проте єдиної думки щодо
визначення вченими даного поняття немає.
Дистанційне навчання можна пояснити, як технологію, що базується на
принципах відкритого навчання, широко використовує комп'ютерні навчальні
програми різного призначення та створює за допомогою сучасних
телекомунікацій інформаційне освітнє середовище для доставки навчального
матеріалу та спілкування.
Як зазначає Т.С. Кошманова у своїй монографії «Світова комп‘ютерна
мережа у професійній підготовці вчителів», 1890 року в Чикагському
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університеті в Америці було зроблено першу спробу організації навчання на
відстані. Сьогодні дистанційна освіта стала поширеним явищем у багатьох
країнах світу, і з кожним роком її популярність зростає. Хоча дистанційна
освіта виникла на основі заочного навчання з розвитком нових інформаційних
та комунікаційних технологій вона поступово інтегрує в очну форму освітнього
процесу ВНЗ.
При сприянні НТУУ «КПІ», Міністерством Освіти і Науки України було
видано наказ № 293 від 07 липня 2000 року «Про створення Українського
центру дистанційної освіти». Вже на сьогоднішній день в базі даних центру
існує безліч дистанційних курсів, якими користуються студенти не лише КПІ, а
й інших ВНЗ які мають до них доступ.
Орієнтація освіти на розвиток особистості й інтелекту змінює педагогічну
парадигму книжково-фронтального навчання на індивідуально-варіативну із
пріоритетом самостійного опрацювання матеріалу, що вивчається та
автоматизацією системи оцінювання.
Основними завданнями дистанційного навчання є вирішення
специфічних задач стосовно розвитку творчої складової освіти: підсилення
активної ролі студента у власній освіті, збільшення евристичної складової
навчального процесу за рахунок застосування інтерактивних форм занять,
мультимедійних навчальних програм; можливість змагання дистанційних
проектах, конкурсах, олімпіадах.
Успішне використання засобів дистанційного навчання залежить від
правильного вибору систем комп‘ютерного навчання, програм забезпечення та
відповідних навчальній програмі цікаво підібраних вправ.
Використовуються різні дистанційні курси англійської мови для
студентів немовних спеціальностей: для студентів, які мають нижчий рівень
володіння мовою, ніж зазначено Міністерством Освіти для кожного кредиту, з
метою покращення рівня мови до необхідного; курси для самостійної роботи
студентів, яка передбачена Болонським процесом та стаціонарні курси, які
відповідають навчальній програмі та функціонують в період карантину.
Наявність необхідних технічних засобів, а саме персональних
комп‘ютерів та необхідного програмного забезпечення з підключенням до
мережі Інтернет не є проблемою для сучасних студентів, тому використання
дистанційних курсів стає доступним для широкого загалу. Ресурси
дистанційних курсів знаходяться на безкоштовній платформі Moodle, сумісною
з безліччю мультимедійних програм, яка надає змогу проводити на
дистанційних курсах «вебінари», проглядати відео, слухати аудіо файли,
збільшуючи коло можливих завдань до само контролю.
Важливо відмітити значення «вебінарів» у курсі (які можуть існувати і
поза його межами), які надають можливість викладачу проведення заняття в
режимі online з можливістю проведення мультимедійного заняття та
можливістю бачити відвідувачів курсу або спілкуватися зі студентами у
реальному часі.
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Окрім практичного дистанційного курсу, де студенти можуть
користуватися електронними бібліотеками, виконувати вправи, вивчати новий
матеріал та писати тести, результати яких автоматично оцінюються і додаються
у загальну оцінку після проходження курсу, існує можливість зворотнього
зв‘язка з викладачем та автоматизований повний контроль кожного студента,
який зареєстрований на даному курсі.
Сучасні комунікації полегшують доступ студентів до викладацького
складу, дозволяють об'єднувати зусилля при розв'язанні
різноманітних
проблем. Особливо це зручно для сором'язливих студентів, їм легше задавати
питання в письмовій формі і конфіденційно. Велику роль при цьому відіграє
асинхронний зв'язок, що дозволяє організувати ефективну бесіду навіть при
невисокому рівні володіння мовою, якою йде навчання.
Підсумовуючи вище написане, можна зазначити, що інтеграція України в
Європейське освітнє середовище у рамках Болонського процесу вимагає
залучення нових ефективних методів навчання іноземної мови для підготовки
студентів, зокрема, немовних спеціальностей. Впровадження дистанційних
курсів до навчальної програми, як курсу для обов‘язкового самостійного
опрацювання, сприятиме покращенню знань англійської мови, допоможе
студентам підвищити або закріпити рівень володіння мовою, дасть змогу
викладачеві вивчати результати студентів у засвоєнні академічних програм.
Література:
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ЛІНГВІСТИЧНА СУТНІСТЬ ТА ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНУ
З. В. Чепурна
Національний технічний університет України „КПІ”
Г.Л. Лисенко
доцент, кандидат філологічних наук
Національний технічний університет України „КПІ”
Специфіка ділової мови характеризується прозорістю своїх меж,
здатністю приймати і пропускати крізь себе величезну кількість мовних
одиниць, збагачуючи таким чином німецьку та українську мови новими
експресивно забарвленими словами загальної мови.
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Актуальність дослідження термінологічної проблематики не може
викликати сумнівів, адже вона передбачає розв‘язання цілого ряду теоретичних
питань. Термінологія у галузі економіки є однією з терміносистем, які найбільш
стрімко розвиваються та безпосередньо відображають темпи розвитку самої
економіки.
Виходячи із співставлення термінології та загальної мови, знаходимо ряд
специфічних рис, які потребують особливого вивчення. Немає жодних сумнівів
у тому, що термін – це слово, яке входить у словниковий склад мови. Якщо
терміни не є повністю запозиченими, то вони утворені за тими ж словотвірними
моделями, за якими утворюються слова звичайної мови.
Сучасні термінологи глибше, ніж їх попередники у минулому столітті,
розробляють теорію терміна як мовного знака, теорію термінології як
підсистеми загальнолітературної мови.
Існують такі вимоги до терміна: 1) змістовність – точна відповідність
слова поняттю, прозора внутрішня фора терміна; 2) пластичність, або гнучкість
– здатність до створення похідних термінів; 3) мовна досконалість – короткість,
милозвучність, легкість для запам‘ятовування; 4) відповідність міжнародним
нормам.
Терміни – це слова або словосполучення, які служать для позначення у
мові спеціальних понять у тій чи іншій галузі, наприклад:
der Umsatz – (товаро)обіг
die Inflation - інфляція
І.С. Алексєєва так характеризує терміни: „це саморегульований
лексичний апарат, спеціально створений для передачі когнітивної інформації.
Терміни - однозначні, не мають емоційного забарвлення і не залежать від
контексту. Ці три важливі ознаки термінів допомагають перекладачу зробити
наступні висновки:: для передачі термінів у науковому тексті повинні
використовуватись однозначні відповідники, що не залежать від контексту, еквіваленти. Заміна термінів близькими за значенням словами неприпустима‖.
З морфологічної точки зору терміни поділяються на такі, що складаються
з одного слова та терміни, що складаються з багатьох слів. Терміни, що
складаються з одного слова, поділяють на симпліція (прості слова), наприклад,
die Inflation – інфляція, та композита (складні слова),
наприклад, die
Mehrwertsteuer – податок на додану вартість.
При утворенні терміна потрібно мати на увазі довжину терміна, оскільки
у німецькій мові „межа‖ пролягає між трьома та чотирма елементами терміну.
Композита з трьома морфемами – коренями дуже поширені у професійній
мові. .Композита, які складаються з чотирьох елементів, вважаються занадто
довгими і зазвичай скорочуються ( передусім в усному спілкуванні, а також у
популярних професійних журналах). З одного боку, терміни повинні бути
якомога більш однозначними, а тому, здавалося б, потрібно уникати їх
скорочення, але з іншого боку, вони мають бути короткими, щоб відповідати
вимогам економії.
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Розглядаючи логічну сутність семантики терміна, варто звернути увагу на
ряд основних лінгвістичних особливостей, таких як: вмотивованість,
однозначність, системність. Щоб вірно побудувати новий термін, слід
визначити його обґрунтованість. Це є важливим, оскільки чітка класифікаційна
схема дозволяє виокремити необхідні і суттєві ознаки від випадкових, тобто
встановити загальні ознаки, які пов‘язують це поняття з іншими поняттями
того ж класу, і ознаки, які вирізняють його серед інших.
Вимогам вмотивованості терміна найкраще відповідають термінологічні
словосполучення, проте вони суперечать вимогам лаконічності.
Термін завжди означає конкретне спеціальне поняття і в цьому сенсі є
однозначним. В той же час можна знайти декілька визначень одного і того ж
терміна у словнику. Термінологічна багатозначність легко знімається, оскільки
достатньо визначити систему чи підсистему, до якої термін відноситься, і в цій
системі у даного знака буде лише одне значення [www.ukrreferat.com].
Будь-який термін за своєю природою є системним у тому сенсі, що
співвідноситься зі спеціальним поняттям, яке займає певне місце в системі
спеціальних понять. Системність терміна прослідковується через інші
спеціальні поняття, присутні в його визначенні. Будь-яке позначення
починається з родового поняття, оскільки визначити будь-яке поняття – значить
узгодити його з більш широким.
Наприклад, терміни „Schuld” i „Einkommen”визначаються через поняття
„Geld“, що дозволяє віднести їх до поняттєвої системи „Geld“, але вони
будуть займати різні місця в цій системі, тому що інші ознаки в них будуть
різними: „Schuld”- позичені гроші, а „Einkommen”- гроші, отримані в якості
прибутку. Системність допомагає зняти багатозначність.
Особливості семантики терміну дозволяють зробити переклад терміну
наступним чином: термін-знак однієї мови використовується для назви певного
спеціального в цій мові поняття[ 3, 123 ]. Завдання перекладача полягає в тому,
щоб знайти іншомовний знак для позначення цього ж спеціального поняття.
Графічно це можна представити так:
Термін – спеціальне поняття – термін 2.
Всі розглянуті логіко-лінгвістичні особливості семантики терміну не
носять абсолютний характер, а є швидше ідеальними характеристиками. На
практиці ми частіше зустрічаємо багатозначні невмотивовані терміни з
нечіткими ознаками. Але термін за своєю природою є системним і прагне до
однозначності. Терміни – однозначні, не мають емоційного забарвлення і не
залежать від контексту [1,166-167]. Труднощі пошуку однослівного термінуеквіваленту в словнику можна спростити і виокремити 2 види:
1.
В українській мові немає знака-еквівалента, оскільки термін ще не
створено.
У такому випадку перекладач може знайти в словнику термін-кальку. При
перекладі такий термін є мало інформативним, а тому необхідно визначити
спеціальне поняття і знайти відповідні слова у рідній мові, щоб вірно назвати
це поняття та представити його описово. Так, термін „Commerce“ в словниках
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має відповідник „комерція”. Отже, нам необхідно звернутися до визначення
даного спеціального поняття, щоб розмежувати цей термін від близького йому
„Trade“. Опис поняття ми знайдемо в тлумачному англо-англійському
словнику. Таким чином, ми знаходимо український еквівалент лише після
логіко-поняттєвого аналізу терміну.
2. У словнику ми знаходимо декілька значень терміну.
Наприклад, слово die Amortisation перекладається як
1. амортизація, окупність;
2. (поступове) погашення боргу;
3. вилучення акцій з обігу.
Вибрати потрібний еквівалент ми можемо лише, якщо визначимо всі
спеціальні поняття та співвіднесемо їх з контекстом. У цьому нам допоможе, як
стверджує Алексєєва [1, 211 ], застосування аналітично-варіативного пошуку,
адже недостатньо просто знайти переклад слова у словнику і вибрати перше
ліпше значення. Необхідно мати чітке уявлення про те, з яким саме текстом ми
маємо справу, встановити походження і час його виникнення, а також
реципієнтів – тих, для кого призначена дана стаття. Лише після перед
перекладацького і, власне, перекладацького аналізу тексту ми можемо
зайнятися пошуком варіантних відповідників, які максимально відтворювали б
зміст мови оригіналу у тексті перекладу.
Сучасна література з теорії та практики перекладу приділяє основну увагу
з одного боку, виявленню найбільш загальних, універсальних закономірностей
та параметрів перекладу, а з другого – виявленню конкретних відповідностей
між елементами двох мов, що реалізуються у перекладі. Теорія перекладу
намагається створити модель перекладу, яка б відображала лінгвістичну
сутність цього процесу і дозволяла б пояснити співвідношення тексту джерела
та тексту перекладу у лінгвістичних термінах. Корисність такої моделі поза
сумнівами. Вона створює основу для об‘єктивного вивчення закономірностей
перекладу, має значну пояснювальну силу, дозволяє врахувати взаємодію
факторів різної мовної структури при перекладі, а при відповідному
розширенні – співвідношення інтра- та екстралінгвістичних факторів [ 2, 194 ].
Література:
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пособие
по
устному и письменному переводу для переводчиков и
преподавателей / И.Алексєєва. – СПб.: Союз, 2001. – 288 с.
2. Карабан В. Переклад англійської наукової та технічної літератури.
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АУДИОЛИНГВАЛЬНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ
ЯЗЫКУ
О.В. Черпак
Национальный технический университет Украины «КПИ»
Изучение литературы, касающейся вопросов усовершенствования
иноязычно-речевой подготовки специалистов вузов свидетельствует, что на
протяжении истории ее развития доминирующими объектами обучения
иностранным языкам выступали либо сама система иностранного языка в
целом, либо конкретные языковые действия, осуществляемые в ее сфере, либо
иностранный язык как таковой. Причем до конца XIX века именно сама
языковая система была основным объектом обучения классическим и
современным иностранным языкам, ибо главной целью их преподавания,
согласно утверждений В.Гумбольдта, было ''сообщение знаний в их общей
структуре''.
Современные методы преподавания иностранных языков – как единство
обучения языку и культуре иностранным языкам. Невозможность решать
какие-либо педагогические или методические задачи вне опоры на различные
области
психологии
стала
очевидной.
Возникновение
различных
психологических и лингвистических теорий способствовало утверждению
новых направлений в изучении иностранных языков –
прямого,
аудиолингвального, аудиовизуального и сознательно-практического, которые
опирались на практические цели обучения.
С позиций представителей прямого метода, иностранному языку следует
обучать целостно и системно, поскольку, на их взгляд, в его основе лежат те же
психологические и физиологические закономерности, что и при изучении
родного языка, где память, а также акустические и моторные ощущения играют
важнейшую роль
Одной из модификаций прямого метода был аудиолингвальный метод,
разработанный Ч.Фризом и Р.Ладо. Согласно их концепции, главной целью
начального этапа обучения иностранному языку должно стать овладение
основами языка, его звуковой системой и структурами, которые отображают
различные виды построения предложений. Знать иностранный язык, с позиций
авторов, - это уметь пользоваться его целостными структурами, наполняя их
соответствующим языковым материалом.
Аудиолингвальный метод - это метод обучения иностранным языкам,
предусматривающий в процессе занятий использование слухового канала
восприятия и многократное прослушивание и воспроизведение вслед за
диктором единиц языка (фонем, звукосочетаний, слов, фраз, а затем и текстов),
что ведет к образованию речевых автоматизмов. Метод возник на базе
армейского метода и получил обоснование в США после окончания Второй
мировой войны (Ч. Фриз, Р. Ладо) на основе идей дескриптивной лингвистики
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(Л. Блумфилд) и психологической теории бихевиоризма (Э. Торндайк, Д.
Уотсон).
Концепция метода утверждает приоритет устной речи над письменной
(отсюда устное опережение в работе и организация занятий в
последовательности от слушания и воспроизведения образцов речи к их
чтению и письменному воспроизведению), направленность занятий на
формирование речевых навыков в результате выполнения тренировочных
упражнений типа дрилл, преобладание интуитивного восприятия материала
над его сознательным введением, а речевой практики над объяснением и
комментированием
вводимого
материала,
широкое
использование
страноведческой информации. В процессе овладения структурами языка
выделяются четыре этапа работы: заучивание тщательно отобранных структур
путем подражания, сознательный выбор новой модели при ее сопоставлении с
уже усвоенными, практика в употреблении модели, свободное употребление
усвоенных образцов в различных ситуациях общения.
Заслугой создателей метода являются тщательная разработка методики
занятий, ведущая к автоматизации учебного материала, страноведческая
направленность занятий, органическое включение в систему обучения
лингафонной техники. Первые языковые лаборатории и виды лингафонных
кабинетов были разработаны в рамках этого метода. К недостаткам метода
следует отнести представление его создателей о языке как системе навыков и
ориентацию занятий на формирование речевых автоматизмов, а не развитие на
их основе умений, что следует рассматривать в качестве конечной цели
обучения языку. Преобладание интуитивных форм работы над сознательными
вызывало критическое отношение сторонников сознательных методов. С
позиции этого метода было создано большое число аудиолингвальных курсов.
Трактуя язык из позиций дескриптивной лингвистики, представленной в
трудах американского лингвиста Леонарда Блумфильда, Фриз рассматривает ее
как систему знаков, которые используются в процессе устного общения, считая
письмо искусственным и не очень точным способом фиксации звукового языка.
Отсюда делается вывод о значении звуковой системы языка и о системе
моделей построения предложений. Соответственно делается вывод о том, что
единицей устного общения (а значит, и учеба) является предложение. Именно
звуковая система и система моделей предложений отличает один язык от
другого и потому составляет ее основу.
Независимо от конечной цели начальная степень учебы должна быть
посвящена развитию устного вещания, а к учебе чтения следует переходить
после того, как ученики завладеют языком в устной форме. Основное
содержание начальной степени составляет грамматика, которая подается в виде
структур (моделей). Лексика в этот период играет вспомогательную роль, ее
назначение, - иллюстрировать звуки и структуры, которые изучаются.
Материал отбирается на основе сопоставления языка, который изучается, и
родного языка и установления типологии трудностей, однако в процессе учебы
сопоставления не проводится. Различают рецептивные и производительные
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виды вещания и в соответствии с этим проводится научно обоснованный отбор
материала.
Для рецептивного усвоения структуры отбираются по принципу
частотности, для производительного - на основе употребительности,
типичности и исключения синонимов. В первую очередь усваиваются строевые
слова, которые составляют каркас структуры, а затем знаменательные.
Количество слов, какие ученики, должны усвоить в течение всего курса учебы,
составляют: для вещания - 1000 единиц, для понимания на слух и письма - 3-4
тыс., для чтения - около 7 тыс. Большая часть времени (80-85%) отводится для
практики, и только 15-20% занимают комментарии и объяснения.
Одним из главных заданий в процессе усвоения иностранного языка есть
преодоление негативного влияния родного языка. Этим предопределенная
важность соблюдения постепенного нарастания трудностей, обнаруженных в
результате сравнения родного и иностранного языков. Это требование
сравнивать языковые системы отличает аудиолингвальный метод от всех
других прямых и непрямых методов. Больше всего оно реализуется
относительно грамматического материала (например, чтобы выучить
английский язык, владея только родным испанским) и менее всего - в области
фонетики. Считая письмо лишь неточным отображением звукового языка
(поскольку оно не передает ударению, интонации, паузы и пр.), Фриз и Ладо
решительно выступают против учебы чтения (за исключением техники чтения)
на начальной степени. По их мнению, учиться разговаривать и понимать устное
вещание именно, и значит овладевать языком; изучая же чтение и письмо, мы
допускаем, что язык ученику уже известен и он овладевает лишь ее
графическим изображением.
Суть предложенного Фризом и Ладо метода, который позже был назван
американским
методистом
Нельсоном
Бруком
"аудиолингвальным",
заключается в работе со структурами, поскольку, по их мнению, знать язык это уметь пользоваться структурами, наполняя их соответствующим языковым
материалом и произнося их в нормальном темпе общения. Разработанная ими
методика работы со структурами оказала значительное влияние на
современную методику. В процессе овладения структурами имеют место такие
последовательные этапы: разучивание моделей путем имитации, сознательный
выбор новой модели в ее противопоставлении уже известным, интенсивная
тренировка с моделями и свободное употребление модели.
Литература:
1. Пассов Е.И. Основы
аудиолингвальной
методики
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TYPES OF STYLISTIC STUDIES
Ina Choresky
Technical University of Moldova
As is obvious from the names of the branches or types of stylistic studies this
science is very closely linked to the linguistic disciplines philology students are
familiar with: phonetics, lexicology and grammar due to the common study source.
Stylistics interacts with such theoretical discipline as semasiology. This is a
branch of linguistics whose area of study is a most complicated and enormous sphere
- that of meaning. The term semantics is also widely used in linguistics in relation to
verbal meanings. Semasiology in its turn is often related to the theory of signs in
general and deals with visual as well as verbal meanings.
Meaning is not attached to the level of the word only, or for that matter to one
level at all but correlates with all of them - morphemes, words, phrases or texts. This
is one of the most challenging areas of research since practically all stylistic effects
are based on the interplay between different kinds of meaning on different levels.
Suffice it to say that there are numerous types of linguistic meanings attached to
linguistic units, such as grammatical, lexical, logical, denotative, connotative,
emotive, evaluative, expressive and stylistic.
The theory of functional styles investigates the structure of the national
linguistic space - what constitutes the literary language, the sublanguages and dialects
mentioned more than once already.
Literary stylistics will inevitably overlap with areas of literary studies such as
the theory of imagery, literary genres, the art of composition, etc.
Decoding stylistics in many ways borders culture studies in the broad sense of
that word including the history of art, aesthetic trends and even information theory.
Onomasiology (or onomatology) is the theory of naming dealing with the
choice of words when naming or assessing some object or phenomenon. In stylistic
analysis we often have to do with a transfer of nominal meaning in a text
(antonomasia, metaphor, metonymy, etc.)
АНГЛОМОВНІ МУЛЬТИМЕДIЙНІ ПРЕЗЕНТАЦІЇ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ
ВИД САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
А. Чуфарлічева
Ізмаїльський державний гуманітарний університет
Високий рівень професійно-орієнтованої комунікативної компетенції
студентів у діловому мовленні зумовлює успіх у їхній майбутній професійній
діяльності. Це дає можливість забезпечувати як комунікацію з усіх загальних
питань ділової активності, так і спеціалізувати та поглиблювати володіння
діловою мовою шляхом цілеспрямованого доучування [5, с. 39]. Формування
професійної компетенції неможливе без оволодіння студентами, поряд із
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іншими видами мовленнєвої діяльності, продуктивним іншомовним мовленням
відповідного наукового жанру.
Науковий жанр визначається дослідниками як різновид наукового твору,
який має цільову настанову і своєрідну композицію [6, с. 125, 7, с. 32]. В цілому
для немовного вищого навчального закладу виділяються дванадцять жанрів,
серед яких текст презентацій є різновидом академічного письма. Отже,
формувати навички та розвивати вміння іноземного академічного писемного
мовлення студентів немовних спеціальностей доцільно в процесі самостійної
діяльності, а саме, такого виду інформаційно-дослідницької письмової роботи,
як текст презентацій.
Термiн «презентація» визначається як документ, створений за допомогою
комп‘ютерної програми PowerPoint. Синонімами терміну «презентація» в цьому
розумінні є поняття «комп‘ютерна презентація» та «мультимедійна
презентація» [2].
Написанню тексту презентації передує добір інформації відповідно до
теми дослідження, створення слайдів, їх обробка та упорядкування. Мета
тексту презентації – представити коментарі до кожного слайду таким чином,
щоб продемонструвати зміст дослідження, де центром уваги є професійна тема
чи проблема [4, с. 77].
Створення тексту презентації передбачає врахування низки основних та
допоміжних факторів. До основних відносяться такі як мета написання, методи
викладу вiдповiдно до виду презентації, стиль та зв‘язність мовлення, вимоги
до структури та змісту презентації. Допоміжними факторами є додаткові
вимоги до змісту презентації, фізіологічні особливості сприйняття кольорів та
форми використання шрифтів у тексті презентації [9, с. 7].
Створюючи такий текст студенти переслідують комплекс цілей, тому
важливо визначити головну з них: primary or overriding purpose [8, с. 22]. Слід
підкреслити, що комунікативна функція повідомлення є переважаючою в
академічному регістрі. Проте залежно від виду презентації та методу викладу
комунікативним наміром може бути також бажання пояснити, підтвердити,
переконати [8].
Тому наступним фактором, що визначає академічне письмо, є метод
викладу [3]. Результат у написанні дослідження залежить, передусім, від
правильної організації матеріалу з чітким виділенням структурних частин
роботи відповідно до обраного виду презентації.
Стиль тексту презентації передбачає, передусім, врахування мовних
(лексичних і граматичних) особливостей академічного письма [1, с. 235]. На
лексичному рівні це, головним чином, вибір такого формального варіанта
лексичної одиниці.
Ще одним важливим елементом успішності писемної комунікації є
зв‘язність мовлення, тобто поступовий перехід від одного речення до іншого.
За термінологією Н.Вуда [10, с. 21] засоби зв‘язності мовлення є невід‘ємною
частиною коментарів до тексту презентації.
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Наступним фактором є врахування існуючих вимог до структури та
змісту презентації, що мають важливе значення при складанні текстових
коментарів, а саме: стислий виклад матеріалу, максимальна інформативність
тексту, наявність коротких та лаконічних заголовків, маркованих та
нумерованих списків, графіка має органічно доповнювати текст, пояснення
треба розміщувати якнайближче до ілюстрацій, із якими вони мають з'являтися
на екрані одночасно. Продуктивність навчання збільшується, якщо одночасно
задіяні зоровий і слуховий канали сприйняття інформації (зарубіжні джерела це
називають принципом модальності). Тому рекомендується там, де це можливо,
використовувати для тексту й графічних зображень звуковий супровід.
Дослідження свідчать, що ефективність слухового сприйняття інформації
становить 15 %, зорового – 25 %, а їх одночасне залучення до процесу навчання
підвищує ефективність сприйняття до 65 %.
Останнім не менш значущим аспектом є правила використання шрифтів у
тексті презентації. По-перше, кожен шрифт (гарнітура + написання) має одне
змістове навантаження. Для сталої гарнітури традиційними, щонайменше, з
XIX ст. є такі:
• напівжирний шрифт – назви структур документа;
• курсив – логічний наголос, зокрема, на формулюванні основних
положень, означень тощо;
• ―прямий‖ звичайний – основний масив інформації.
По-друге, тексти презентацій, які використовують у психологічно
напруженій нестандартній ситуації, треба подати гарнітурою зі спрощеним
алгоритмом розпізнавання, наприклад, шрифтом Arial. Це доцільно у процесі
розгляду таких професійних тем як робота з інструкціями правил безпеки,
нормативними актами, угодами з правовими чи майновими наслідками, тощо.
По-третє, необхідно уникати використання більше трьох різних шрифтів
на одному слайді, оскільки читач передчасно втомиться, постійно намагаючись
вибрати алгоритм розпізнавання шрифту. Виняток становить інструкція з
використання шрифтів.
Останнім правилом є математичні формули, що мають подаватися
гарнітурою, близькою до стандартної (Times New Roman), причому всі змінні –
курсивом, решта – дужки, знаки математичних дій, усталені назви функцій (sin,
cos тощо) – звичайним ―прямим‖ шрифтом .
Отже, окресливши специфіку самостійної діяльності студентів немовних
спеціальностей у процесі написання текстів англомовних мультимедійних
презентацій, зазначимо, що важливою особливістю такого процесу є
відповідність такому науковому стилю мовлення, як академічне письмо, та на
цій основі адекватність вибору мовних засобів. Нами було розглянуто основні
фактори такого виду письма як аудиторія, мета написання, методи викладу
вiдповiдно до виду презентації, стиль, зв‘язність мовлення, вимоги до
структури та змісту презентації, а також допоміжні фактори – додаткові вимоги
до змісту презентації, фізіологічні особливості сприйняття кольорів та форм та
використання шрифтів у тексті презентації.
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Слід зазначити, що навчання створення англомовних текстів
мультимедійних презентацій з урахуванням зазначених вище вимог сприятиме
розширенню та удосконаленню знань студентів і формуванню їхнього
повноцінного професійного розвитку.
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ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НЕМОВНИХ
ВНЗ
М.В. Шевченко
Національний технічний університет України “КПІ”
Індивідуалізацією навчання, як зазначається в Педагогічній енциклопедії
[4: 359], є організація навчального процесу з урахуванням індивідуальних
особливостей учнів; вона дозволяє створювати оптимальні умови для реалізації
потенційних можливостей кожної особи, яка навчається. На практиці процес
навчання загалом орієнтується на середній рівень навченості й розвитку
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здібностей до отримання знань, тому не кожен студент може реалізувати свої
потенційні можливості. Саме через це індивідуалізація навчання, зокрема
іноземним мовам у немовних вищих навчальних закладах (ВНЗ), спрямована на
подолання невідповідності між рівнем навчальної діяльності, який задають
програми, і реальними можливостями кожного учня. Врахування особливостей
студентів носить комплексний характер і здійснюється на кожному етапі
навчання: під час сприйняття мети, мотивації навчання, вирішення навчальних
задач, визначення способів дії тощо. Відбувається інтеграція окремих прийомів,
способів індивідуалізації навчання в єдину систему, що підвищує ефективність
і забезпечує єдність навчання, виховання та розвитку.
Згідно з В.А. Крутецьким [2], індивідуалізація навчання має значення
максимального наближення процесу навчання до оптимальної моделі, коли
кожен студент працює у зручних для нього темпі та манері, що відповідають
його загальній підготовці, здібностям, обсягу оперативної пам‘яті, рисам
характеру й емоційному стану.
Необхідно зазначити, що для ефективного впровадження індивідуалізації
на заняттях іноземною мовою, зокрема англійською, слід, перш за все,
розрізняти чотири підструктури психологічної структури індивідуальності, а
отже студента, відповідно до К.К. Платонова [3]:
1) спрямованості (нахили, бажання, інтереси, ідеали, світогляд,
переконання й мотиви; у процесі оволодіння іншомовною мовленнєвою
діяльністю найбільш вагомим виступає мотиваційний фактор);
2) соціального досвіду (знання, вміння, навички, звички; ця підструктура
також називається індивідуальною культурою або підготовленістю; під час
вивчення іноземних мов провідним компонентом виступає рівень
сформованості іншомовних навичок і вмінь, який може бути підвищений за
допомогою лише регулювання режимів навчання, у зв‘язку з чим відповідний
вид індивідуалізації має назву ―регулюючої‖ індивідуалізації);
3) форм відображення (психічні процеси та емоційно-вольові якості
особистості, які розвиваються і вдосконалюються в різних видах діяльності;
теоретичні й експериментальні дослідження довели, що для якісного і
швидкого оволодіння іншомовним мовленням слід мати добре розвинені
фонематичний слух і слухову пам‘ять, достатній обсяг пам‘яті, гнучке
словесно-логічне мислення й високу емоційну стійкість: у окремих учнів ці
процеси та якості слід розвивати цілеспрямовано на матеріалі іноземної мови;
відповідно
цей
вид
індивідуалізації
називається
―розвиваючою‖
індивідуалізацією);
4) біологічних властивостей (психологічні особливості індивіда, що
зумовлюють індивідуальний стиль його діяльності: темп роботи, працездатність
і особливості володіння способами та прийомами навчальної роботи на основі
існуючих знань, навичок і вмінь; одне із завдань викладача іноземної мови
полягає в наданні допомоги студенту у формуванні індивідуального стилю
оволодіння іншомовною діяльністю, тому цей вид індивідуалізації названо
―формуючою‖ індивідуалізацією).
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Існують декілька правил впровадження й використання індивідуалізації
на заняттях іноземної мови на немовних спеціальностях:
1. Обов‘язковим елементом занять іноземної мови на немовних
факультетах
є
використання
елементів
мотиваційного
тренінгу.
Індивідуалізація навчання, як стверджує Г.О. Китайгородська [1], є найкращим
засобом не лише для формування позитивної мотивації до вивчення, наприклад,
англійської мови студентами, для яких вивчення іноземної мови не є
профілюючим, а й підтримування її. Це стосується як студентів з високим, так і
з низьким темпом просування. Якщо студенти отримують позитивний
зворотній зв‘язок стосовно своїх успіхів, то їхня впевненість у своїй здатності
виконати завдання зростає [5: 64].
2. Наступним головним завданням викладача стосовно індивідуалізації
навчання під час готування студентів до засвоєння нового матеріалу є
визначення знань, відомостей з їх особистого досвіду, які повинні бути
залучені. Передбачається диференціація навчального матеріалу, системи
завдань різної складності й обсягу. Доцільно виділяти основну (для всіх учнів) і
варійовану (для роботи з групами й окремими учнями) інформацію. По мірі
просування студента на вищі рівні навчальної діяльності варійований матеріал і
його функції змінюються: він може бути додатковим, допоміжним, проміжним.
3. Засобами індивідуалізації навчання можуть виступати індивідуальні та
групові завдання.
На етапі засвоєння індивідуалізація навчання полягає в наданні зразка дії,
розгорнутому поясненні, після чого студенти виконують завдання частково або
повністю самостійно. Викладачу необхідно заздалегідь передбачити труднощі,
які можуть виникнути в особи, котра навчається, і рекомендувати шляхи їх
подолання; прочитати раніше вивчений матеріал, звернутися до довідкової або
додаткової літературі тощо. Часто вчитель поділяє завдання на окремі
невеликі етапи. При цьому кожна наступна задача стає посильною для учнів,
якщо виконана попередня. Такі завдання допомагають слабким студентам
включитися в колективну роботу. В тих випадках, коли реальні навчальні
можливості окремих осіб вищі за об‘єктивні вимоги, що висуваються всій
групі, викладач може підвищити складність індивідуального завдання [4: 359].
Зміст і ступінь складності завдань та способів дій визначають також
форми організації навчальної роботи: фронтальну, групову, індивідуальну.
Спільна (фронтальна) форма роботи створює можливість взаємного обміну,
взаємозбагачення, емоційного ―враження‖, і таким чином піднімає активність
кожного учня. При груповій роботі між викладачем і студентом виникають
ближчі контакти і створюються умови для прояву емоцій, вираження потреб,
розвитку інтересів, великі можливості варіації змісту і способів передавання
інформації, надання допомоги кожній особі. Учні групи поділяються на
декілька підгруп із урахуванням рівня навчання, схильностей тощо. Завдання
виконуються усіма студентами в межах досліджуваної теми, але етапи роботи,
способи дій, ступені допомоги є різними. Індивідуальна робота дозволяє
диференціювати зміст, ступінь складності навчальних завдань, способи дій
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тощо, створює сприятливі умови для формування індивідуального стилю
діяльності. Для організації індивідуальної роботи студентів застосовуються
картки-завдання, доповіді, реферати тощо, які дозволяють при меншій витраті
часу збільшити обсяг самостійної роботи. Поєднання цих форм, взаємних
переходів із однієї в іншу, сприяють просуванню всіх студентів на більш високі
рівні навчальної діяльності, а отже й вивчення іноземної мови.
На етапі закріплення знань студентам пропонується спільне завдання,
доступне всім, потім даються завдання, диференційовані за складністю. Підбір
індивідуалізованих завдань складний. Якщо слабкому учню давати лише
полегшені завдання, то це посилить недоліки його розвитку. Таких учнів
потрібно спочатку залучити до посильної для них роботи, а потім поступово
ускладнювати завдання. Підбираючи вправи на застосування й закріплення
знань, необхідно враховувати існуючі в учнів прогалини і пропонувати
завдання, пов‘язані з раніше вивченим матеріалом.
Під час викладання нової навчальної інформації можливості
індивідуального навчання на занятті / парі обмежені. Викладач може лише
частіше звертатися з питаннями до того чи іншого студента, просити його / її
повторити правило, певні особливості використання, наприклад, окремого
іншомовного вислову, навести приклад [4: 360].
Для того, щоб покращити запам‘ятовування нових для студентів знань
стосовно
іноземної
(англійської)
мови,
індивідуалізація
навчання
використовується таким чином: для осіб, у яких краще розвинена зорова
пам‘ять, викладач готує додатковий наочний матеріал, а студентів із
розвиненою моторною пам‘яттю – частіше викликає до дошки для запису нових
термінів, висловів тощо; для учнів, які швидко й легко засвоюють новий
матеріал, необхідно організувати самостійну роботу замість додаткового
детального інструктажу (який проводиться для тих, хто дещо відстає). Інтерес
до навчання викликають пошукова / творча робота, застосування знань у новій
ситуації, використання засобів наочності й емоційного впливу. Доцільно також
спиратися на сформовані у студентів зацікавленості певними галузями знань,
техніки, мистецтва тощо.
Індивідуалізація навчання іноземним мовам на немовних спеціальностях
передбачає ретельне тематичне планування. Протягом заняття викладач,
допускаючи різні темпи опрацювання матеріалу, до моменту завершення
роботи над темою має забезпечити засвоєння знань, удосконалення вмінь і
формування навичок усіма студентами. Для цього йому необхідно заздалегідь
продумати ―шляхи‖, якими він поведе учнів до кінцевого результату.
Нові можливості для формування нових і покращення вже існуючих
знань відкриваються за допомогою використання в навчальному процесі
новітньої техніки (комп‘ютеризація навчання), що змінює раніше сформоване
співвідношення між організаційними формами навчання на користь
індивідуалізації навчання [4: 360].
Отже, індивідуалізація у навчанні іноземних мов на немовних
спеціальностях / ВНЗ вимагає від викладача уважного аналізу індивідуально229

психологічних характеристик осіб, які навчаються і, відповідно до цього,
підбору виду, темпу й інших особливостей викладання задля досягнення
найефективніших результатів засвоєння іншомовного матеріалу студентами.
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КЛОУЗ-ТЕСТ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ТЕСТОВ
Л.М. Щербань
Национальный технический университет Украины «КПИ»
Проблемы тестирования вызывают особый интерес у преподавателей
иностранного языка, о чем свидетельствует огромное количество публикаций.
Этот интерес вполне оправдан: тесты можно рассматривать как один из
способов повышения эффективности учебного процесса. Поскольку тест
занимает немного времени, а в работу вовлечена вся группа, то преподаватель
может проводить тест практически на каждом занятии.
Что касается определения термина «тест», то необходимо отметить, что
разные исследователи, работающие в области социологии, психологии,
дидактики, частных методик, не всегда вкладывают в этот термин идентичное
содержание. Одно из определений, которое мы приводим здесь, по-нашему
мнению, довольно полно отображает термин, хотя может дополняться и
уточняться в зависимости от того,
для исследования каких объектов
(психологических, педагогических и т.п.) предназначен конкретный тест. Итак,
тест – это совокупность заданий и вопросов, предъявляемых испытуемому с
целью выявления социальных, психологических или психофизиологических
характеристик его личности.
Тесты в процессе обучения иностранным языкам являются предметом
интенсивного изучения отечественными и зарубежными методистами и
тестологами.
Родоначальниками в области тестирования по иностранному языку
являются американские тестологи, которые разделяют тесты на объективные и
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субъективные. К объективным можно отнести тесты, которые содержат
следующие задания: выбрать ответ из нескольких предложенных (multiple
choice technique), объединить по определенному признаку предложенные
языковые единицы (matching technique), восстановить целое из его частей
(slashed technique), предложенных в произвольном порядке, и т.д.. Приведенные
задания всегда имеют только одно решение и это является их отличительной
особенностью по сравнению с заданиями субъективных тестов. Наиболее
распространенными среди заданий субъективных тестов являются следующие:
дополнение(completion technique), но материал для дополнения не дается,
восстановление пропущенного (cloze technique), сочинение (essay), участие в
интервью (controlled/guided interview) и др.
Тест может быть использован при обучении иностранному языку не
только как специфическая форма контроля, но и как упражнение,
предназначенное для овладения тем или иным языковым материалом и/или
отдельными речевыми умениями. Таким образом, следует сказать, что тесты по
выполняемой ими функции можно определить как контрольные и обучающие.
К первым относятся тесты, цель которых – установить факт знания/незнания,
или владения/невладения тем или иным материалом, умением, деятельностью и
соответственно оценить его; цель вторых – обеспечить усвоение, овладение
материалом, умением, деятельностью и контроль их выполнения выступает как
средство управления этим процессом.
Тестирование как метод состоит из целого ряда приемов, среди которых
мы хотим выделить так называемый клоуз-тест (cloze-test) или, как мы его еще
называем, тест восстановления или тест дополнения. Этот тест был разработан
и предложен американским ученым В.Тейлором для определения того,
насколько труден тот или иной текст для чтения и понимания, а также того,
насколько этот текст интересен для читающего.
Сloze-test находит широкое применение в практике обучения
иностранному языку в качестве эффективного приема контроля, выполняемого
преимущественно в письменной форме.
Особенность этого теста в том, что ситуация в нем может быть
представлена в виде связного текста (как монолога, так и диалога). Успешность
выполнения теста зависит от того, насколько быстро и правильно сможет его
понять выполняющий. А быстрое и точное (правильное) понимание, в свою
очередь, зависит от того, насколько выполняющий этот тест владеет лексикой и
насколько у него развита языковая догадка.
Сама методика составления клоуз-теста не представляет особых
трудностей. Следует помнить о нескольких наиболее важных моментах, а
именно: текст должен быть небольшой по объему (300-500 слов); представлять
законченное по смыслу, логически обоснованное изложение фактов или
событий; пропущенное слово может быть структурным или знаменательным и
восстанавливается за счет контекста.
Фрагмент одного из примеров подобного теста, разработанного на основе
технического текста приводим ниже:
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Fill in the correct word from the list below:
Databases
type , according to, database, expression, ways, to as, records, query,
information, manage
The term or ------- database originated within the computer industry. A
database is a structured collection of ---- or data stored in a computer. The retrieved
records are ----- that can be used to make decisions. The computer program used to -- and query a database is known as a DBMS. There are different – of organizing a
schema. The most common --- is the relational model. The term ---- refers to the
collection of related records, and the software should be referred --- the database
management system or DBMS. Database management systems are usually classified
---- the data model they support: relational, object-oriented, network, and so on. The
data model will tend to determine the --- languages that are available to access the
database.
Текст читается дважды. При первом чтении студенты знакомятся с его
общим содержанием, при втором – пропуски заполняются словами из списка.
Ответы записываются на отдельных листах или вписываются непосредственно
в клоуз-тест. Правильность заполнения пропусков – свидетельство того,
насколько правильно и точно понят текст (содержание), а также о владении
лексическим материалом.
Таким образом, с помощью данного клоуз-теста можно достаточно точно
и объективно установить степень сформированности навыков чтения и уровень
владения лексикой при чтении технических текстов.
ENHANCING STUDENT LEARNING THROUGH CLASSROOM
ASSESSMENT
O.A. Yarmolenko
National Technical University of Ukraine „KPI”
Effective teachers understand that learning occurs only when the teaching
process and student learning are closely interconnected. Assessment helps to monitor
the outcomes of educational process, but traditional grading often fails to meet
assessment's primary goal: to improve teaching and learning.
Classroom assessment is a teaching approach that helps teachers to assess what
and how students are learning and to measure the effectiveness of their teaching
methods adjusting them to increase efficiency of student learning. In other words, the
primary goal of classroom assessment is to give both teachers and students tools to
improve the quality of learning in the classroom.
To gather diagnostic feedback, teachers administer classroom assessment
techniques (CATs) which are mostly quick and easy, non-graded, anonymous, in232

class activities. They can be used at various points during the lesson or course
depending on objectives. Classroom assessment differs from tests in that it is
formative, i.e. aimed at course improvement, rather than at assigning grades.
Some CATs might be as simple as asking a question and calling for showing
hands. The feedback in this case is immediate and allows the teacher to tailor her
presentation of material and activities to the needs of her students on the spot. Other
kinds of feedback may be written and collected. In most cases, trying out a simple
classroom assessment technique will require only five to ten minutes of class time
and less than an hour of time out of class.
Angelo and Cross define the following characteristics of classroom assessment:

learner-centered;

teacher-directed;

mutually beneficial;

formative;

context-specific;

ongoing;

rooted in good teaching practice.
Classroom assessment is based on seven assumptions:
1. The quality of student learning is directly, although not exclusively,
related to the quality of teaching. Therefore, one of the most promising ways to
improve learning is to improve teaching.
2. To improve their effectiveness, teachers need first to make their goals
and objectives clear and then to get specific, comprehensible feedback on the
extent to which they are achieving those goals and objectives.
3. To improve their learning, students need to receive appropriate and
focused feedback early and often; they also need to learn how to assess their own
learning.
4. The type of assessment most likely to improve teaching and learning is
that conducted by teacher to answer questions they themselves have formulated in
response to issues or problems in their own teaching.
5. Systematic inquiry and intellectual challenge are powerful sources of
motivation and growth for teachers.
6. Classroom assessment does not require specialized training.
7. By actively involving students in classroom assessment efforts, teachers
enhance learning and personal satisfaction.
Because it is focused on learning, classroom assessment requires the active
participation of students. By cooperating in assessment, students reinforce their grasp
of the course content and strengthen their own skills at self-assessment. Their
motivation is increased when they realize that teachers are interested in their success
as learners. Teachers also refine their teaching approach by continually asking
themselves three questions: "What are the essential skills and knowledge I am trying
to teach?" "How can I find out whether students are learning them?" "What should I
do to facilitate student learning and growth?" As teachers work closely with students
to answer these questions, they improve their teaching skills and gain new insights.
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The positive impact of classroom assessment can be maximized by letting students
know the results of the assessment, their interpretation and what the teacher intends
to do in response.
CATs can improve teaching and thus facilitate student learning by:
 providing timely feedback about the teaching-learning process;
 providing a more learner-centered classroom environment;
 encouraging the view that teaching is an ongoing process of inquiry,
experimentation, and reflection;
 actively engaging students in their own learning, helping them feel less
anonymous;
 providing concrete evidence that the teacher cares about learning;
 opening up the lines of communication between the teacher and students.
When CATs are used frequently, they can benefit the teacher by:
 providing short-term day-to-day feedback that can be applied
immediately;
 providing useful information about student learning progress with a
much lower investment of time compared to tests, papers, and other traditional
forms of assessment;
 allowing the teacher to address student misconceptions or lack of
understanding in a timely manner;
 helping to foster good working relationships with students and
encouraging them to understand that learning is an on-going process that requires
full participation;
 helping the teacher to become more student-responsive in facilitating
learning and the acquisition of knowledge.
For students, the use of CATs can:
 help develop self-assessment and learning management skills;
 reduce feelings of isolation and impotence;
 increase understanding and ability to think critically about the course
content;
 foster an attitude that values understanding and long-term retention;
 show teacher‘s interest and caring about their success in the classroom.
Each classroom assessment technique provides different kinds of information.
They may be designed to evaluate course-related knowledge and skills (including
prior knowledge, recall and understanding; analysis and critical thinking skills;
synthesis and creative thinking skills; problem solving skills; application and
performance skills); student attitudes, values, and self-awareness (including students'
awareness of their own values and attitudes; students' awareness of their own learning
processes; course-related learning and study skills awareness); reactions to teaching
methods (including student reactions to teachers and teaching, class activities,
assignments, and materials)
In the foreign language teaching context, classrom assessment has one more
advantage: it can be seamlessly integrated into classroom activities themselves,
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becoming a part of learning. The most effective and beneficial CATs for foreign
language teaching are the following: misconception/preconception check
(background knowledge probe), primary trait analysis, minute papers, chain notes,
classroom opinion polls, paper reaction exercise, directed paraphrasing, the muddiest
point, more time-consuming – student-generated test questions, exam or tests
evaluations.
To successfully use CATs you should first decide what you want to learn from
classroom assessment, then choose a classroom assessment technique that makes sure
that this feedback, is consistent with your teaching style, and can be easily
implemented at the lesson. It is important to clearly explain the purpose of the
activity to students prior to conducting it and to tell them how you will use the
information gathered. After the lesson, review the results and decide what changes, if
necessary, to make; you may also wish to share your findings with students.
To sum up, classroom assessment enhances student learning and promotes
skills that will be beneficial to students throughout their lives. Results from CATs
help teachers to fine-tune their teaching strategies to better meet students‘ needs.
Assessment here becomes one of the greatest teaching tools and a way to connect
with the students.
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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
О.Л. Ярошенко
Національний технічний університет України «КПІ»
Зростання інформатизації суспільства, необхідність використання
передових наукових технологій ставлять перед вищою школою низку завдань,
серед яких основне місце посідає проблема розвитку творчих індивідуальних
здібностей особистості.
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Індивідуальні завдання є однією із форм організації навчання у вищій
школі, яка має. на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які
студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на
практиці. До індивідуальних завдань відносяться реферати, розрахункові,
графічні, курсові та дипломні проекти (роботи) тощо. Індивідуальні завдання
виконуються студентами самостійно під керівництвом викладачів. Як правило,
індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих
випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть
залучатися кілька студентів, у тому числі студенти, які навчаються на різних
факультетах (відділеннях) і спеціальностях.
Традиційна дидактика, на думку Ю.Бабанського, М.Поташника,
Д.Тхоржевського та інших, основну мету навчання вбачала в нагромадженні
студентом певного обсягу знань та орієнтувала викладача на пояснення
сутності нових понять, законів, принципів, правил певної науки та
демонстрацію прийомів розумової діяльності, показ зразка дій. Знання й
уміння засвоювалися головним чином через дії за зразком. Але шляхом дії за
зразком можна розвинути в учнів лише репродуктивне (або відтворююче)
мислення. Продуктивне, творче мислення в такий спосіб не розвивається а
формується лише у процесі власної творчої діяльності [1; 4].
Проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності не нова для
дидактики. Але особливо актуальною вона стала на сучасному етапі
становлення національної освіти і збагачення її новим змістом. Із педагогічної
практики відомо, що ефективність навчання су ттєво знижується, коли
застосовуються пасивні методи дидактичного впливу, відсутній діалог між
викладачем і студентом. З метою формування творчої особистості студента в
навчальному процесі сучасна дидактика рекомендує збагачувати традиційні
методи навчання такими прийомами та способами, які сприяли б формуванню
у студентів мотивації вивчення майбутньої професійної діяльності та змістових
життєвих настанов, високого рівня активності й емоційної заангажованості в
навчально-пізнавальній діяльності, створенню умов для активного набуття
учнями загальнонаукових та професійних знань, навичок"та вмінь [2].
Важливе завдання сьогодення - всіляко сприяти розвитку пізнавальної
активності кожного студента. Треба не тільки будити в ньому цікавість до
досліджуваного матеріалу, але й добиватися того, щоб вона перетворилася на
допитливість, а потім набула би характеру справжнього пізнавального процесу,
прагнення до розкриття сутності досліджуваних явиш, причинно- наслідкових
зв'язків і закономірностей.
Усе це свідчить про те, що необхідно урізноманітнити навчальну
діяльність студентів, що в значній мірі буде сприяти формуванню в них
позитивної мотивації до навчання, розвитку їхніх творчих здібностей і активної
пізнавальної діяльності.
Творчі здібності формуються протягом усього життя людини.
Організовуючи розвиток творчих здібностей студентів, слід виходити з
відомих психолого-педагогічних положень про те, що: здібності особистості
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виявляються і формуються в діяльності; особистість може набути навичок
творчості навіть у дуже ранньому віці; розвиток особистості не відбувається за
пасивного споглядання нею навчального процесу; основним стимулом
розвитку здібностей особистості, у тому числі й творчих, є інтерес.
Аналіз досвіду роботи викладачів, власних спостережень дає змогу
виділити низку труднощів, що гальмують розвиток творчих здібностей
особистості. Найвагомішими серед них є психолого-гносеологічні, які
ґрунтуються на "здоровому глузді", інерції думки, стереотипності мислення.
Розвитком творчості й узагалі творчим процесом керувати важко.
Вплинути на організацію такої діяльності можливо, лише створивши для цього
відповідні умови, а саме: 1) проводити навчання в атмосфері взаєморозуміння,
співтворчості, сприймаючи кожного студента як особистість; 2) пріоритетною
має стати діалогічна форма ведення занять, коли студенти мають змогу
самостійно мислити, вносити пропозиції, набувають навичок відстоювати свою
думку; 3) на заняттях доцільно створювати ситуації вибору і давати можливість
студентам здійснювати цей вибір [2].
Навчальний процес поєднує репродуктивну та перетворювальну
діяльність учнів. При цьому творчий характер має така перетворювальна
діяльність, коли постає потреба застосувати знання у новій ситуації або
скористатися відомими способами вирішення проблеми.
Метод творчих завдань, які виступають активним засобом активної
роботи мислення, напруження пам'яті, актуалізації накопичених знань, є
основним у процесі формування досвіду перетворювальної діяльності. Певна
послідовність творчих завдань зумовлюється рівнем їх складності, який
співвідноситься з певним етапом пізнавального процесу.
На заняттях можна використовувати творчі індивідуальні завдання
чотирьох типів: 1) завдання які розвивають допитливість і допомагають
визначити невідповідність, формувати проблемні запитання; 2) завдання на
розвиток аналітичних здібностей, уміння оригінально мислити, обґрунтовувати
власні ідеї; 3) завдання, які сприяють формуванню незалежних власних
суджень; 4) завдання, які сприяють розвитку фантазії.
Під час виконання творчих завдань треба враховувати індивідуальні
особливості студентів. Диференціація проявляється у рівні складності завдань,
які вони виконують, рівні допомоги викладача або наданні їм повної
самостійності. Такі завдання формують навички самостійної діяльності.
Завдяки використанню різних типів та видів творчих завдань можна
впливати на розвиток творчих здібностей особистості.
Значний ефект у розвитку творчих здібностей дає фрагментарне
використання на заняттях з обслуговуючої праці різнорівнсвих тестових
завдань для стимулювання процесів мислення.
У процесі роботи активізується діяльність кожного студента,
створюються передумови переходу від пасивного сприйняття до активного
мислення. Уміння творчо використовувати здобуті знання є соціальною
цінністю, оскільки допомагає людині виконувати суспільні й професійні
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функції, швидко адаптуватись до нових умов, сприяє гнучкому переходу від
одного виду діяльності до іншого. В умовах прискореного науково- технічного
прогресу цс вміння стає нагальною суспільною необхідністю, тому що сучасна
школа відчуває потребу вже не стільки в простих навичках розумової праці
людини, скільки в її творчих здібностях.
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THE USE OF GAME METHOD IN LANGUAGE LEARNING: A GLIMPSE
OF TYPICAL ASPECTS
О. V. Yashchuk
National Technical University of Ukraine “KPI”
In contemporary world the game in its various displays penetrates into many
spheres of human life and activity more and more intensively. It is also being
introduced by pedagogues into the educational process and is used above all as one of
the most effective means of acquiring knowledge.
Game-based learning is currently getting attention as an upcoming educational
method because of its benefits of high user motivation, drawing attention to the
learning process and arousing interest in studies. Game-based teaching methods bring
diversity and dynamism into the modern lesson, stimulating intellectual activities of
the students along with mastering new skills and knowledge.
By itself, game techniques are not innovative in the sense that game as a form
of human activity and socio-cultural phenomenon has a centuries-old history. But a
growing number of prerequisites for the introduction of gaming activities in the
educational process and its interactivisation appears at the present stage due to
modernization and updating the content of education.
In view of adherence to the traditional principles and methods of teaching and
stereotyped forms of the lesson determined by times of an epoch and then the
mentality, game-based learning wasn‘t so popular in our education and was little used
in practice, at that time many soviet pedagogues were engaged in theoretical research
in this area, having brought a worthy contribution in the development of teaching
methodology in whole and game-based learning in particular.
It should be noted that one of the drawbacks of traditional training is that all
too often the quality of the acquired knowledge or the language was achieved through
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overlearning, frequent repetition and mugging up the leхical and grammar material
and speech patterns. A foreign language (English) was taught by using dialogues for
repetition and memorization, along with lots of systematic and intensive drills on
sentence patterns and grammar rules. Actually, it worked, yet the results of such way
of learning were fructified, but at the same time a standard English lesson was turned
into a boring, monotonous and uninteresting event. To some extent optional English
classes being more informal afforded ground for using the game form of training. In
the optional English class language learners got an opportunity to speak and revise
previous knowledge gaps; in comparison to a conventional lesson, the ultimate goal
of optional classes was obtaining new information, improving the quality of
knowledge, explaining not properly understood material rather than plain grading.
That‘s why exercising game activities was admitted for more effective acquirement
of language training material in a psychologically comfortable atmosphere.
Game based learning has become increasingly popular in recent years. Its
growing popularity is determined by striving to teach and learn more interestingly
and qualitatively. In particular, the game method of learning started to be
implemented intensively in foreign language teaching. The prerequisites for using
games in language classes are based on the main principles of the communicative
approach that emphasizes communication as means and a goal of foreign language
learning. This corresponds to the fact that in the classroom the communicative
approach often takes the form of pair work and group work requiring negotiation and
cooperation between learners, fluency-based activities that encourage learners to
develop their confidence, role plays in which students practice and develop language
functions, as well as discreet use of grammar and pronunciation activities and games
simulating different real situations where the ability to communicate effectively in a
foreign language is needed.
It has been stated by many methodology manuals writers that games are not
just time-filling activities but have a great educational value. Game method admits to
combine system acquisition of language material specific for learning process in
isolation from natural language environment with the communicative approach which
implies language teaching that focuses on different types of relative situations
simulating both everyday and professional communication. So games are generally
seen as a framework for providing a meaningful context for language acquisition and
they are not necessarily about memorizing or providing correct answers, but rather
about the performance of skills within a specific system of thinking and acting.
An important aspect of communicative teaching is classroom interaction. A
lesson is an arena of learner interaction. The learners interact to share knowledge
between themselves and to cooperate in producing ideas. They can mutually control
each other and correct errors, as well as coach each other for specific tasks and tests.
When participating in game-based communicative tasks, learners are encouraged to
use whatever language resources they have to achieve task goals, and at the same
time they are rehearsing skills necessary for real communication outside the
classroom. Therefore, games provide learners with chances and authentic contexts
239

where they feel the need to use real-life language to communicate with others
meaningfully and purposefully.
Games can be viewed as integral parts of communicative lessons and can be
used at any time whenever necessary and appropriate, to warm up students before a
lesson (in the form of short warm-up activities), to present new items, to provide
practice for previously introduced language points, to serve as a substitute for
unsatisfactory materials or as a successful supplement for presenting a broad picture
of the lesson, to end a lesson as follow-up activities.
The communicative approach which aims at developing functional language
and stresses the learners‘ abilities of using the language in real-life or professional
situations (in the case of learning ESP) promotes implementation of game method in
speaking practice, but due to their flexibility and aptitude game elements as well can
be used in learning English through other types of language activities, such as
grammar exercising, listening comprehension.
Games can also serve as a diagnostic tool to tell the teacher what students
already know and highlight the difficult areas encountered by students in order to
design remedial follow-up exercises.
Despite obvious advantages, game methods in English language learning
should be used reasonably and the importance of games shouldn‘t be overestimated.
The abuse of game method may lead to addiction to such form of learning and
reducing interest to English lessons, though game itself is supposed to increase the
interest of language learners. Teachers are designers of all the components of the
learning environment for students, from management to assessment. So to design
engaging game based units in the classroom to assess important learning targets a
language teacher has to know and realize with what aim and at what stage of the
teaching/learning process or the lesson the elements of game based learning should
be used. In fact, there are many types of games focusing on different language points
and skills for different levels of language ability. Teachers should be aware and
consider whether the activity they are going to conduct can satisfy their students‘
needs and interests. It is the teacher‘s responsibility to select appropriate games for
the class and change the level of game difficulty and the skills to be reinforced
whenever necessary so that students are active in using the language most of the time
without being bored or tired.
There still exist some prejudices of language teachers against the
implementation of game activities into foreign language teaching/learning process
and some of them are opposed to the game-based language learning. It‘s understood
because it really seems to be difficult to readjust from a customary way of teaching,
to change teaching/learning strategies and reconsider groundworks on teaching
methods. In addition to this, games have often been associated with the leisure
activities as opposed to a common perception that all learning should be serious and
solemn in nature. Оne more constraint militating against teachers‘ use of language
games in class is time-consuming preparation of game activities and the lack of
suitable resources for game implementation. Surely, it is not an easy task for a
language teacher to create a perfect English class considering the most appropriate
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teaching methods, teaching/learning styles, the goals of the lesson to be achieved and
other essential factors. But with the requirements of modern time and language
education it is becoming necessary for language teachers to continuously develop
creative endeavour and find new inventive solutions for the most effective ways of
foreign language acquisition. All this may be realized on the ground of balanced
combining of traditional language teaching/learning methodology with modern
advanced communication-oriented techniques.
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