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КОМУНІКАТИВНИЙ  ПІДХІД У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ  

 

І.І. Антоненко 

Національний технічний університет України «КПІ» 
 

Сьогодні педагогічна діяльність вимагає від викладачів високого рівня 

педагогічної та загальної культури, різнобічної підготовки, творчого 

розв‘язання задач, формування умінь і навичок застосування дослідницьких 

методів для розв‘язання практичних питань навчання і виховання. Одна із 

складних наукових проблем, яка постійно постає перед людством у процесі  

його  культурного розвитку це зміст освіти. Міжнародні зв‘язки України та 

інтеграція країни до загальноєвропейських структур підвищують роль 

іноземних мов  у міжкультурному спілкуванні.  

Сучасне суспільство ставить нові вимоги до професійної діяльності 

майбутнього фахівця, у зв‘язку з цим змінюються вимоги до викладання 

іноземної мови, рівня практичного оволодіння студентами уміннями 

спілкування в усній і писемних формах відповідно до мотивів, цілей і 

соціальних норм мовленнєвої поведінки у типових сферах і ситуаціях [2]. 

Головною метою навчання іноземної мови професійного спрямування є 

оволодіння мовою не лише як інформативним засобом, а й користування мовою 

як засобом спілкування в професійно – орієнтованих комунікативних ситуаціях, 

тому увагу зосереджують на комунікативному підході. Випускники вищих 

немовних навчальних закладів мають володіти професійно-орієнтованими 

іншомовними навичками і вміннями в усіх видах мовленнєвої компетенції, 

рівень сформованості яких визначається на основі кваліфікаційної 

характеристики фахівця [1]. 

Іноземна мова є важливим засобом міжкультурного спілкування, вона 

сприяє вербальному порозумінню громадян різних країн, дозволяє 

орієнтуватися і комфортно почуватись у країні, мова якої вивчається. У зв‘язку 

з цим  стає актуальною позиція не тільки розуміти представника іншої 

культури, але розуміти норми його культури, пізнати цю іншу культуру, що 

сприяє духовному взаємозбагаченню, підвищує роль гуманітарної  освіти. 

Концепція навчання  мови передбачає опору на  фундаментальність сучасних 

дидактичної, психологічної та методичної наук, враховує те, що різні точки 

зору функціонують на основі  взаємодоповнюваності та набувають 

ефективності за певних умов організації навчального процесу. В наш час 

досягнення методики навчання іноземним мовам не лише нашої країни, а й 

інших країн світу,стали доступні широкому колу читачів і вони мають 

можливість ознайомитися з найновішими досягненнями, але досить важко 

сконцентруватися на якому-небудь одному методі, тому що кожен метод має 

свої позитивні і негативні сторони.  У методично орієнтованих дослідженнях 

увага звертається на те, що людську мову не можна зображувати як непорушну 

систему суворих правил, оскільки вона має  таку будову, яка дає змогу з 

легкістю пристосуватися до реалізації найрізноманітніших функцій і потреб 

вираження суті. Ідеї комунікативного підходу започаткували праці  Е.П.Шубіна 

і  почали  розробляти  інші  видатні  вчені  такі,  як  В.А. Артемов,    І.Л. Бім, 
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І.О. Зимня,  Б.А. Лапідус,  О.О. Леонтьєв, М.В. Ляховицький, А.П. Старков, 

В.Л. Скалкін, Ю.І. Пассов, Г.В. Рогова, С.К. Фоломкіна та інші науковці. 

Прояви мовної діяльності неоднорідні і їх можна поділити та 

класифікувати на певні різновиди за різними ознаками.   Усне мовлення 

поділяється на діалогічне та монологічне. При діалогічному мовленні два  

співрозмовники постають як пасивний або активний учасник розмови, але цей 

поділ відносний, оскільки і той, хто говорить, і той, хто слухає, виявляють 

активність, хоча й різного плану. Практика користування мовою грає важливу 

роль при діалогічному  мовленні, але воно недостатньо організоване 

граматично та стилістично, тому воно здійснюється простими мовними 

конструкціями, які зумовлені попередніми висловлюваннями і при цьому 

звичні сполучення слів, ідіоматичні вирази та репліки відіграють тут велику 

роль. При монологічному мовленні мало використовується позамовна 

інформація, яку отримують з розмовної ситуації, тому той, хто говорить, 

повинен усвідомлювати зміст думки і вміти робити своє власне висловлювання, 

йому потрібно планувати не лише окремі слова чи речення, а й увесь монолог, 

тому монологічне мовлення потребує певної підготовки і воно є організованим 

різновидом мовлення. 

Письмове мовлення дає можливість спілкуватись з сучасниками, так і з 

тими, що житимуть після цього,так як зміст і своє ставлення треба виразити на 

папері, то воно більш розгорнуте, бо потрібно усе пояснити, щоб читач все 

зрозумів. Структурна складність письмового мовлення набагато зростає 

порівняно з усним, бо потребує послідовного і повного викладу  думок, 

суворішого дотримання правил граматики, тому формуванні іншомовної 

професійно-спрямованої компетенції направлене  на розвиток умінь і навичок 

здійснювати спілкування в усній і письмовій формі у межах професійної сфери 

і тематики. Перед нами постає актуальність проблеми взаємопов‘язаного 

навчання монологічного мовлення і письма. З огляду на роль письма у навчанні 

та  на навички і вміння, які необхідні при написанні письмових повідомлень, 

слід удосконалити вибір таких методів навчання писемного мовлення, які б 

могли допомогти формуванню цих умінь [3]. Якісна мовна підготовка студентів  

неможлива  без  використання  інформаційних  і  телекомунікаційних  

технологій  і  використання ресурсів  всесвітньої  мережі  Інтернет. 

Література: 

1. Коваль Л.М. Формування у студентів немовних вищих навчальних 

закладів англомовної професійно орієнтованої мовної компетенції / Л.М. Коваль 

// Науковий вісник НЛТУ України.  — 2010. — Вип.  20.4. — С. 318–321 

2. Пометун О.І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: 

Науково-методичний посібник / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред. О. І. 

 Пометун. — К. : Видавництво А. С. К. , 2004. — 192 с. 

3. Тарнопольський О. Б. Методика  навчання студентів  вищих  навчальних 

закладів  письма  англійською  мовою / О. Б. Тарнопольський, С. П. Кожушко. —  

Вінниця : Нова  книга, 2008. — 288 с. 
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 IN TEACHING ENGLISH 

 

Alla Atabyekova  
 Donetsk National University (DonNU) 

 

Development of Ukraine as an integral part of the world economy is directly 

related to establishing the active and versatile contacts with various states of the 

world, beginning with such largest world economies as the fast growing giants of 

Asia namely China and India.  

To be successful our country needs specialists in economics having not just a 

profound knowledge of the traditional English language but also they should be 

familiar with the peculiar features of the English language spoken in other English-

speaking countries. 

It is generally known that foreign language teaching at non-language high 

school is aimed at improving the ability of students to communicate in a foreign 

language, inculcating in them the norms of adequate conduct in a foreign language 

environment. It also aims at familiarizing them with the realities of the country 

where the foreign language is spoken.  

The training course for students of economics at the Donetsk National 

University is based on the Basic provisions of the professionally-oriented Standard  

program of the English language teaching at non-language institutes which takes into 

account the regulations of the Bologna agreements. That‘s why the task of  improving 

practical skills of students prevails in the course of training for passing BEC 

(Business English Certificate) examination. 

This course of Business English comprises materials aimed at familiarizing 

students with the linguistic peculiarities of the English language in various English-

speaking countries.  

The language and culture of the country are inseparably linked to each other 

and it‘s culture which is predominant in this link. 

Life of any society is reflected in the language determining its substance, forms 

and functions. Mastering the foreign language is not just learning its constituent 

elements and ways of their connecting with each other. The real object of mastering a 

foreign language is the extralinguistic reality which stands behind the language and 

which forms the imprint in collective perception of language, i.e. it is some sort of 

world reflection for this or that community combined by  the language. And it is the 

difference in the world reflections which hampers achieving a perfect understanding 

between the communicating parties. 

As a result the meanings of numerous lexical units (idioms, proverbs, sayings, 

etc.) differ in the English language of various English speaking countries. 

Language is a mobile and flexible system. Influenced by various changes in 

society its elementary units (words) are in continuous motion, they appear and 

vanish, change their forms and meanings. In order to denote newly appeared notions 

and objects, the language borrows words from other languages or adopts existing 

elements to a new reality.    
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This article is an attempt to analyze the linguistic peculiarities of Indian 

English. Its history dates back to the beginning of the 16
th

 century, i.e. to the time of 

establishing trade ties between India and England when the West-Indian trade 

company was founded. This period is considered to be the beginning of a quick 

spread of the English language in India. Since then the English language assimilation 

in India is going on. The unique culture of India influences all spheres of language 

(phonetics, morphology, grammar, lexics). 

I. The grammatical structure of the Indian English has a number of 

peculiar features. Wikipedia, the Internet Encyclopedia, emphasizes the following: 

 – use of the stative verbs in the progressive tense (influence of Hindi grammar),  for 

example: “He is having a number of  cars”, “I am feeling that he is the right person 

for this job”, “It seems I am understanding you”; 

– by the same reason Past Perfect is often used instead of Past Simple:  “I had seen” 

instead of “I saw”: ―He had been told to behave himself‖ instead of ―He was told‖; 

–  use of ―only‖ as intensifier, for example: “It is he only who can perform this 

operation”; 

–  use of ―would‖ in cases when ―will‖ is used in the traditional English language, for 

example: “I would be going to Chennai for my holidays”;  

– a wide use of the word “wala” to denote the occupation of a person: “I asked taxi-

wala to drop me off  to Connaught Place.”; 

– “the same” is often used instead of “it”, especially in written speech, for example:  

“Dear Sir, your draft manuscript is still awaited. Please send us the same at the 

earliest”;  

–  wide use, especially in correspondence, of expression ―Do the needful”, as in: 

“Your payment for supplied goods is not effected as yet. You are kindly requested to 

do the needful”.  

Besides we can specify the following: 

–  as a result of direct translation from Hindi objects and prepositions are omitted or 

substituted in various phraseological units: «I insist your presence at the meeting», 

«Pay attention on his behaviour», «discuss about», «convey him my greetings». 

– ―Isn‘t it‖ is usually used in all forms of tag questions irrespective of a tense form of 

a verb: «You are taking courses in time management, isn’t it?». 

– Instead of the word ―very‖ an attribute is repeated in a word combination to 

emotionally intensify some act or state, for example: «much, much money», «high, 

high inflation», «small, small house». In this case we observe the influence of spoken 

Hindi. By the way the same technique is the characteristic feature of the Russian 

language as well. 

– Subject – verb link is not inverted in direct questions. So, the word order in 

questions like «What you would like to have for lunch?», «What you will do 

tomorrow?» is generally (commonly) acceptable.  

– Sometimes the English nouns have a function of verbs: «You are gifting me a new 

car?»; 

– the words ―Yes‖ and ―No‖ are used in a non-standard way (agreement with the 

form, not with the content of a question): “You did not bring me the book?” – “Yes, I 

didn’t”. 
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II. Looking into the morphological features of the Indian English various 

researchers emphasize a number of differences: 

According to the American researcher Jason Baldridge there are the following 

morphological peculiarities of the Indian English: 

1. shortening of words to create commonly used terms like ―Subsi‖ for 

―Subsidiary‖, ―Sec.‖ for ―Secretary‖, ―enthu‖ for ―enthusiasm‖ (and a general 

practice to read the words in the same shortened form); 

2. Extensive use of compound formations  like cousin-brother and cousin-sister, 

pindrop silence; 

3. Pluralization of many English mass nouns like litters, furniture, woods 

(Trughill and Hannah, pp. 129-130) [1]. 

Besides, some parts of set phrases are often omitted and the remaining parts are 

inverted like “switch it on” и “switch it off” turn into “off it” and “on it”. 

III.  Lexical peculiarities are the most numerous: 

A. The influence of Hindi and other Indian languages on the traditional English 

language is noticeable.  The latest edition of Oxford dictionary contains more 

than 900 words of Indian origin.  

Such words as, bandana, jungle, jute, veranda, brahmin, curry, rajah, bungalow, 

pundit formed the integral part of the traditional English language a long time ago. 

The following are some widely used loan words from the Indian languages which can 

be found in the Oxford dictionary: 

–  philosophical and spiritual terms: 

  Aryan (Sanskrit – noble), chakra (Sanskrit – wheel, circle), karma (acts or 

deeds), guru (Hindi – teacher), nirvana (a state of perfect happiness), kamasutra (a 

Sanskrit treatise setting forth rules for sexual love and marriage), swastika (Sanskrit – 

sign of good luck), yoga (a Hindu spiritual and ascetic discipline, a part of which 

includes breath control, simple meditation and the adoption of specific body postures 

widely practiced for relaxation); 

–  dress, fashion: 

bindi (a dot marked on the forehead as a sign of the third eye – wisdom or God 

Shiva), bangle (a rigid bracelet), cashmere (fine downy wool), dhoti (a loincloth 

worn by Hindu men in India), dungaree (a sturdy, often blue, denim fabric), khaki (a 

light olive brown), pyjama (trousers and a jacket, worn for sleeping), sari (a garment 

run around the body, worn by women), shampoo (a liquid soap for washing hair); 

– food: 

сurry (a heavily spiced sauce), ghee (a clarified, semi-fluid butter), kebab 

(roasted meat), basmati (a type of rice);  

– miscellaneous: 

loot (stolen goods), chit (a note or letter), catamaran (a raft made of wood), 

cheetah (long legged African or Asian cat), polo (a game resembling hockey, played 

on horse back), teak (hard durable timber used in shipbuilding and for making 

furniture) [4].  

And this list keeps growing with every passing year.   

Some of the freshest acquisitions in the latest edition of the Oxford dictionary 

are: aloo (potato), adda (location den), bhagwan (God), deshi (made in India, Indian), 
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hawala (1.reference; 2.  illegal transaction of money (slang)), dhaba (road side 

restaurant or a small eating place especially on highways), bhuna (roasted), chaddi 

(underwear or brief), chotu (small boy), tamasha (puppet show, magicians or the 

other kind of street show), parishad (corporation or committee), yaar (address to a 

well known person which means ―my friend‖), tandoori (method of cooking in which 

you use a clay container).  

B. The other lexical peculiarities of the Indian English are as follows: 

–  the‖ non-standard‖ use (acquisition of a new meaning) of many words, such 

as:  

 ―He is Hi-Fi‖ means that a person represents the highest class of the society. If 

used as an adjective it means ―excellent‖, for example when describing a high-

quality goods. ―Your suit is Hi-Fi. You look great in it.‖  

 ―food blender‖ is called ―mixi‖; 

 illiterate person is called “thumbs-up” , in the meaning ―he can not sign‖;   

 “free of charge” is usually used in India instead of  the traditional “free of 

cost‖ in the Great Britain. 

–  a number of  English idioms and set phrases obtain a sort of ―Indian flavor‖ 

(get indianized) by being used with new meanings or with specific ―shades‖ of 

traditional meanings:  

 “Your good name, please?” meaning an official name of a person. Example: 

“People address you as Chottu but I would like to know your good name”.  

 «Out of station» is widely used in conversation or in correspondence instead of 

«out of town» in traditional English,  

 “gone for a six” meaning “got ruined”: “Due to high inflation the budget of 

everybody has gone for a six”,  

 “|timepass” – meaning “kill time”: “I generally go to malls on Sunday for 

timepass”. 

 ―to make a move‖ meaning ―to leave‖: ―As it is getting too late I would like to 

make a move‖. 

–  a number of Hindi words adopted by the Indian English.  

Some of them are: Baboo = Master, Beta = Son, Beti = Daughter, Magar = 

Crocodile, Chakki = wheat grinder, Angoota chaap = illiterate man (in the 

meaning ―he can not sign‖), Bus = Enough, Masala = spicy, Yaar = buddy, pal. 

–  a wide use of the Indian numbering system in oral and written speech, like 

“Ek” = one, “lakh” = 100 thousand, “crore” – 10 million. “Unfortunately I 

can’t buy this car since it costs 10 lakh rupees in the market”; 

–  use of various interjections and words of address to emotionally intensify the 

utterance:  

– “Arey!” and “Acchha!” express a wide range of positive emotions: . 

“Accha!  I have understood you”. Exclamation “Wah!” shows admiration: “Wah!  

What a great drawing you have made”. “Oof!” expresses disappointment or 

displeasure: “Oof! I have got tired of his borrowing habits”. 

The future of the English language is inseparable from the future of India as a 

country. According to statistics the number of English-speaking people in India 
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exceeds their number in England. And today it has acquired its unique identity and is 

considered by many Indians as their native language in many respects.    
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Хабиб-Джон Ахматов 

Курган-Тубинский государственный университет, Республика Таджикистан   

 

В современной системе образования происходят стремительные и 

большие изменения, которые не обходят стороной и преподавания 

иностранного языка. Внедрение в систему образования мультимедийных 

средств обучения охватили как гуманитарные, так и технические дисциплины. 

Технологические новинки помогают активизировать мотивацию студентов, их 

креативное мышление, самостоятельность и стремление к всестороннему 

получению и усвоению информации, стимулировать любознательность и 

интерес к научной деятельности. 

На сегодняшний день мультимедийные технологии представляют собой 

одно из направлений информационных технологий, наиболее динамично 

развивающихся. Это, в первую очередь, объясняется тем, что мультимедиа это 

взаимодействие визуальных и аудио эффектов под управлением 

интерактивного программного обеспечения с использованием современных 

http://www.languageinindia.com/.../baldridgeindianenglish.html
http://www.chillibreeze.com/articles/Indian-languages.asp
http://www.languageinindia.com/aug2004/indianizationofenglish1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/
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технических и программных средств, они объединяют текст, звук, графику, 

фото, видео в одном цифровом представлении. 

Учитывая, что мультимедийные средства могут быть представлены 

различными форматами, то их использование даѐт возможность упрощения 

восприятия информации потребителем. Использование мультимедиа делает 

возможным представление информации не только в текстовом виде, но и 

сопроводить еѐ аудио данными или видео клипом. Различные формы 

предоставления информации делают интерактивное взаимодействие 

потребителя с информацией. Онлайн видео все в большей степени становится 

объектно-ориентированной, позволяя потребителю работать над информацией, 

не обладая специфическими знаниями. 

Мультимедийные средства обучения иностранному языку в высшей 

школе не могут заменить преподавателя, но они могут усовершенствовать и 

разнообразить деятельность преподавателя, тем самым повышая 

производительность студентов. Как известно, человек, при изучении 

иностранного языка и не только, запоминает двадцать процентов видео 

информации, тридцать процентов аудио информации. Если же соединить то, 

что они видят, слышат и делают одновременно, то продуктивность 

запоминания составляет восемьдесят процентов информации. 

Кроме того, использование мультимедийных технологий в процессе 

обучения иностранному языку позволяет более широко и полноценно раскрыть 

творческий потенциал каждого отдельно взятого студента. 

Мультимедийные средства в процессе преподавания иностранного языка в 

высшей школе могут охватывать электронные учебники, самостоятельно 

подготовленный преподавателем материал, презентацию информации с 

помощью программы PowerPoint, видеометод, электронную почту, ролевые 

игры, электронные интерактивные доски и др.. 

В свою очередь электронные учебники дают возможность преподавателю 

находить индивидуальный подход к учащимся, повысить мотивацию студентов 

к изучению иностранного языка, студенты становятся субъектами обучения. 

Также к достоинствам электронных учебников можно отнести: наглядность 

подачи материала, возможность корректировки учебника и адаптация его к 

уровню и требований дисциплины, самоконтроль прохождения материала, 

обратная связь, простота в применении. 

Самостоятельно подобранный преподавателем материал является 

наиболее направленным и целесообразным, поскольку преподаватель 

иностранного языка готовит и подбирает информацию в соответствии с 

требованиями университетского и профессионально направленной 

специализации. 

Презентация информации с помощью программы Power Point также 

самостоятельно подобранным материалом и с помощью данной программы 

даѐт возможность охватить все виды речевой деятельности студентов (письмо, 

чтение, говорение, аудирование и перевод). 

Видеометод представляет собой высокоэффективную возможность 

подачи информации, поскольку основной его преимуществом является 
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наглядность информации, более доступной для восприятия, легче и быстрее 

усваивается. Электронная почта является одним из вспомогательных методов 

функции контроля, а также дополнительным методом общения. Студенты 

имеют возможность уточнить информацию или решить возникшие в не 

аудиторный время, тем самым более качественно подготовив домашнее задание 

и выполнив все требования преподавателя. 

Использование ролевых игр даѐт возможность участникам общаться друг 

с другом, играя определѐнную роль. Студенты должны найти информацию, 

необходимую для роли и игры, тем самым студенты проявляют 

самостоятельность в поиске и подборе необходимой и интересной информации 

на английском языке. 

Универсальным средством обучения являются электронные 

интерактивные доски, которые являются эффективным способом внедрения 

электронного содержания учебного материала и мультимедийных материалов в 

процесс обучения. С помощью электронных интерактивных досок изучаемый 

материал подаѐтся в полном объѐме, материал чѐтко вырисовывается на экране 

интерактивной доски и нацеливает каждого студента к активной плодотворной 

деятельности. 

Инновационные технологические средства преподавания иностранного 

языка в высшей школе дают возможность усовершенствовать методы подачи 

грамматической и лексической информации, практики монологической и 

диалогической говорения, обучения письму и отработки произношения, 

постоянно пополнять словарный запас студентов. 

Мультимедийные технологии могут помочь преподавателю иностранного 

языка в высшей школе корректировать учебный процесс, учитывая интересы и 

возможности отдельных студентов, помогают реализовать личностно-

ориентированный подход в обучении, обеспечивают индивидуализацию и 

дифференциацию обучения. 

Использование интерактивных технологий при обучении иностранному 

языку способствует коммуникативно-ориентированной направленности этого 

учения. Это в свою очередь значительно улучшает качество подачи материала и 

эффективность усвоения этого материала. Внедрение инновационных 

технологий обогащает содержание образовательного процесса, повышает 

мотивацию к изучению английского языка со стороны студентов и ведѐт к 

более тесному сотрудничеству между преподавателем и студентами. 

Для успешного внедрения мультимедийных технологий в процесс 

преподавания иностранного языка в высшей школе требуется наличие таких 

необходимых компонентов как программные средства (мультимедийные диски, 

презентации, видео -, аудио-ролики, ресурсы сети Интернет), а также 

оборудования (ПК, аудио-, видео- аппаратура, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска). 

Так, на занятии по иностранному языку, имея видео сопровождение 

предлагаемого материала, студенты имеют возможность ознакомиться с 

социокультурными реалиями страны изучаемого, наблюдать за мимикой, 

жестами, окружающей обстановкой носителей изучаемого языка. 
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Преподавания иностранного языка в высшей школе с использованием 

мультимедийных технологий даѐт возможность перейти от пассивной подачи 

материала к активному образу реализации образовательной деятельности, в 

котором студент становится не только центральным объектом процесса, но и 

активным его участником. В этом случае мультимедийные технологии не 

должны становиться центром процесса обучения, а нести вспомогательный, 

познавательный характер, а также вспомогательным средством активизации 

внимания. Таким образом, активизируется сам образовательный процесс за счѐт 

увеличения наглядности предлагаемого материала, происходит более 

плодотворное интерактивное взаимодействие. 

Особенностью иностранного языка является то, что он сам по себе 

является и целью, и средством обучения. Ученик сначала усваивает простейшие 

элементы, а затем с их помощью изучает сложные. Преподавания иностранного 

языка профессионального направления в высшей школе предусматривает, что 

студент уже обладает базовыми знаниями иностранного языка. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ  

НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ  

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА  

 

И.А. Бабаева 

Томский политехнический университет, Российская Федерация 

 

Современное общество находится в условиях повышенной 

конкурентноспособности. Огромные потоки информации, в том числе носящие 

манипулятивный характер, подталкивают к развитию творческого мышления с 

целью нахождения оригинальных, нестандартных путей решения в проблемных 

ситуациях. Такое умение, в свою очередь, имеет тесную связь с умением 

быстро адаптироваться к изменяющимся условиям вследствие процессов 

глобализации, модернизации, интеграции и т.д.  

В связи с этим на рынке труда наблюдается рост более интегрированных 

требований к специалисту, включающих обязательное условие наличия наряду 

с профессиональными качествами необходимого набора личностных свойств 

индивида. Возможность развития человеческого потенциала напрямую зависит 

от системы образования. Образование должно строиться с учетом потребностей 

мирового сообщества за счѐт повышения качества подготовки специалистов.  

Формулирование требований к подготовке специалистов подробно 

рассматривается в компетентностной модели выпускника вуза. 

Компетентностные модели бакалавров и магистров описывают набор 

компетенций, которыми должен обладать выпускник вуза.  
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Компетенция  определяется как способность применять знания,  умения и 

личностные качества для  успешной деятельности в определенной области. 

«Компетентностный подход предполагает значительное усиление практической 

направленности образования» [1, c. 27]. Результатами обучения являются 

усвоенные знания, умения и освоенные компетенции. В соответствии с целями 

основной образовательной программы и задачами профессиональной 

деятельности выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

универсальными  (общенаучными и инструментальными), социально-

личностными, общекультурными и  профессиональными.  

Расширение международных академических контактов, интеграция стран 

в общекультурное мировое пространство создают потребность в специалистах с 

техническим образованием, владеющих английским языком. Пересмотр 

преподавания иностранных языков в высших технических учебных заведениях 

является неотъемлемой частью и проявляется в непрерывном поиске 

оптимальных педагогических технологий и методов обучения. Языковая 

подготовка специалиста технического профиля должна быть ориентирована 

уже не только на проявление готовности ведения иноязычной 

профессиональной коммуникации, но и обеспечивать его личностный рост в 

процессе учебной деятельности. 

При обучении профессиональному иностранному языку следует, прежде 

всего, обращать внимание на наиболее важные аспекты, лежащие в основе 

международного сотрудничества – роль обмена информацией. Увеличение 

потоков информации влечет за собой развитие определенных умений и навыков 

в работе с информацией, в частности, умение ее обрабатывать, 

компрессировать, находить главную мысль, делать собственные выводы, 

другими словами, получать необходимую информацию из зарубежных 

источников. Следовательно, приобретение соответствующих умений и навыков 

способно оказывать положительное влияние как на процесс овладения 

иноязычной коммуникативной компетенцией в сфере профессиональной 

деятельности, так и на интеллектуальное и личностное развитие обучающегося. 

Письменная речь является сложным видом речевой деятельности, целью 

которой является создание текстов, которые могут понадобиться 

обучающимся в учебной, профессиональной деятельности, а также в личных 

целях. Кроме того, письменная речь способствует развитию устной грамотной 

речи, проявляющейся в построении распространенных, сложноподчиненных 

предложений с учетом порядка слов. Кроме того, письменная речь 

способствует развитию специфических признаков научной речи: точности, 

логичности, обобщенности. В государственном образовательном стандарте по 

иностранному языку указываются такие виды речевых произведений, как 

аннотация,  реферат,  тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 

биография.  

Каждый вид речевых произведений имеет свои частные цели. В полной 

мере заявленным требованиям способен отвечать жанр реферата, который 

представляет собой относительно небольшое произведение на основе 

вторичного текста. Содержание реферата предполагает обработку нескольких 
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источников с элементами анализа, что позволяет ему в более полном виде 

раскрывать определенную тему и способствовать развитию глубины знаний, 

накапливаемых в ходе поиска необходимой информации. Также реферат 

способствует развитию умений построения собственного научного 

письменного текста посредством переформулирования, компрессии уже 

имеющейся информации, а также изложению собственных идей.  

Поскольку обучение реферированию основывается на взаимосвязанном 

развитии рецептивных и продуктивных навыков и умений, обучение 

реферированию имеет важную роль в формировании квалифицированного 

специалиста. При этом формируются универсальные  общенаучные и 

инструментальные компетенции, например: 

 самостоятельно обрабатывать информацию;  

 отбирать необходимые материалы; 

 находить источники информации; 

 анализировать информацию; 

 перерабатывать большие объемы информации и вычленять главное; 

 находить в тексте ответы на вопросы; 

 структурировать информацию; 

 определять цели работы; 

 выявлять проблему; 

 находить решения проблемы; 

 составлять план текста; 

 понимать и использовать идеи и мысли; 

 использовать профессиональную терминологию; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 делать заключительные выводы. 

Вместе с тем, обучение написанию реферата может способствовать 

формированию социально-профессиональных и персональных компетенций, 

таких как: 

приобретать самостоятельно новые знания,  

 переносить освоенные способы учения в новые ситуации; 

 устанавливать взаимосвязи между межпредметными знаниями; 

 использовать современные образовательные и информационные 

технологии; 

 использовать иностранный язык в профессиональной деятельности; 

 стремиться к постоянному саморазвитию, повышению своей 

квалификации. 

Таким образом, обучение написанию реферата на иностранном языке 

способно целенаправленно развивать профессиональные, универсальные и 

личностные компетенции. 

Литература: 
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ZUM AUSWAHL VON HÖR-SEH-TEXTEN 

 

Viktoriya Bilytska 

Nationalen technischen Universität der Ukraine „KPI“ 
„Das Visuelle ist präsent und doch abwesend“ 

Raabe [6,c153] 

 

Mit 45% in der gesamten Kommunikationszeit stellt das Hörverstehen (folgend 

HV) in der fremdsprachlichen Wirklichkeit zu einem großen Teil einen 

audiovisuellen Prozess dar. Die methodischen Funktionen und breiten 

Anwendungsmöglichkeiten der audiovisuellen Texte für den 

Fremdsprachenunterricht wurden auf Grund ihrer audiovisuellen dynamischen 

Anschaulichkeit, Authentizität, Aktualität, Situativität und Emotionalität von 

Bufe/Deichsel/Dethloff [4], Biechele [2] und Schwerdtfeger [7] erläutert. Eine 

gezielte Schulung des Hör-Seh-Verstehens (folgend HSV) ist unbedingt notwendig, 

„wenn im 21. Jahrhundert ein zeitgemäßer, auf die Lerner orientierter 

Fremdsprachenunterricht konzipiert werden soll― [7, c.299]. Entsprechend trifft man 

in den Bildungsstandards, Rahmenrichtlinien und Vergleichsarbeiten bei den 

Kompetenzerwartungen immer öfter auf das Hör-Seh-Verstehen, vgl. etwa den 

Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen [5]. 

Trotz zahlreicher Vorschläge seitens Fremdsprachendidaktikern und DaF-

Lernern [1] zur Einbeziehung der Hör-Seh-Texte in den DaF-Unterricht gibt es 

dennoch nicht viele Lehrbücher für erwachsene DaF-Lerner, in die authentische 

audiovisuelle Materialen integriert sind. Biechele [3, c.309] betont auch, dass die 

zentrale visuelle Verstehensfertigkeit im Allgemeinen fremdsprachlichen 

Sprachgebrauch unerwähnt bleibt. Das Einführungszitat von Raabe [6] bringt an 

dieser Stelle den Problembereich auf den Punkt:„Das Visuelle ist präsent und doch 

abwesend. Dies trifft auf den konkreten, tagtäglichen Unterricht zu, der […] die 

Fremdsprache allzu oft rein schrifttextlich, avisuell, in einem abstrakten Lernumfeld 

anbietet― [6, c. 153].Man darf gar nicht darauf verlassen, dass Lernende das HSV 

automatisch, unbewusst und nebenbei erwerben, z.B. gleichzeitig mit der Schulung 

des HV. Die Fertigkeit HSV bedarf einer systematischen, gezielten, kontrollierten 

Schulung. Üben im außerschulischen Bereich ist auch möglich und für das 

erfolgreiche Beherrschen der Kompetenz unerlässlich. 

Welche Kriterienkönnen der Lehrkraft die Auswahl geeigneter Hör-Seh-Texte 

erleichtern? Welche Übungsdimensionen und Progressionen sind zu berücksichtigen? 

Diese Fragen werde ich im Folgenden näher betrachten. Will man das Hör-Seh-

Verstehen trainieren, gilt es zunächst, folgende Vorfragen vgl. Thaler [9, c.14]zu 

klären (Übersicht 1): Welche Absicht verfolgt man? Auf welchem Niveau und mit 

welchem Antwortmodus? In welcher Sozialform und wie stark gesteuert?  

Der Auftrag Hören und sehen Sie bitte provoziert Lerner zu einer kognitiven 

Überforderung mit anschließender Frustrierung. Das kann man durch eine sinnvolle 

Spezifizierung und Reduktion der Intention vorbeugen. Im realen Leben verfolgt man 

doch beim HSV eine bestimmte Absicht, denn man kann nicht und sehr oft man will 

nicht alles verstehen. Die Antwortformate mit Einbeziehung der nonverbalen 
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Reaktionen zeigen präziser, was Lerner beim HSV verstanden haben. So können sie 

nach einer Sendungsausschnitt zeichnen oder eine richtige Variante im Antwortboden 

ankreuzen. Schriftliche bzw. mündliche Arbeiten überprüfen immer auch noch 

zusätzliche Kompetenzen: Schreibfertigkeit oder Sprachproduktion.  

Übersicht 1 
Dimension Beispiele 

Absicht  globales HSV (kommunikative Situation, Thema, wesentliche 

Aspektedes Inhaltes zu memorieren) 

 selektives HSV (einzelne ausgewählte Aspekte zu erhören) 

 Detail-HSV (linguistische Informationen zu verstehen, die auf den 

lokalen Ebenen einer Äußerung enthalten sind) 

 Transzendierendes HSV (strategiegeleitetes HSV: Inferieren, 

Elaborieren, Abstrahieren, Generalisieren, Antizipieren, Evaluieren) 

Sprachliches Niveau   Frühbeginn … Schulkinder… Studenten  

 A1…. B1….C1.. 

 Leicht … mittel… schwer 

Antwortmodus  Mündliche … halbmündliche….schriftliche Reaktion 

 Verbale… nonverbale Reaktion 

 Geschlossene… offene Aufgabenformate 

Sozialform   Einzelarbeit 

 Partnerarbeit 

 Gruppenarbeit 

Steuerung   Stark gesteuert 

 Autonom (Selbstlernen) 

Ort  Klassenzimmer… Auditorium 

 Multimedialabor  

 Zu Hause 

Ergebniskontrolle  Fremdkontrolle durch Lehrer 

 Kontrolle durch Medien 

 Selbstkontrolle 

 Kontrolle durch Partner (pair work) 

Jeder Hör-Seh-Text kann aus irgendeinem Grund für Lernende interessant sein 

und ihre Verstehensabsicht wecken. Der Text soll aber an ihr Vorwissen und ihre 

Interessen knüpfen. Er soll auch nicht von Lernern bereits Gewußtes versprachlichen, 

sondern sie zur Stellungnahme herausfordern. Der Text solldabei auch authentisch 

sein. Das heißt nicht unbedingt, dass er von Muttersprachlern ohne Rücksicht auf 

Sprachlernende produziert worden sein muss, aber er soll sich mit unterschiedlichen 

regionalen Varianten und in unterschiedlichen Lebenssituationen mit 

charakteristischen Nebengeräuschen einer Sprechsituation „wie richtiges Deutsch― 

anhören [8, c.10]. 

Bei der Entscheidung, welchen Text man für eine bestimmte Lerngruppe 

auswählen soll, können die von mir ergänzte Faktoren von Thaler [9, c.15] (Übersicht 

2) behilflich sein. In der zweiten Spalte handelt es sich um Merkmale für tendenziell 

schwierigere Texte. Und in der dritten Spalte sind solche für leichtere Texte 

aufgeführt. 
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Übersicht 2 
Auswahlkriterium höhere Anforderungen geringere Anforderungen 

Textsorte  abstrakter Ton, argumentative und 

expositorische Formen (z.B. 

Dokumentationen), unvertrautes 

Genre 

Konkreter Text, narrative 

Formen (Zeichentrick-

Märchen), vertrautes Genre  

Linguistische 

Komplexität 

Komplexer Satzbau, elaboriertes 

Stil, komplizierte Grammatik, 

Deixis ohne klare Referenzen  

Kurze Hauptsätze, eindeutige 

Bezüge, einfache Wörter und 

Strukturen 

Sprachliche 

Artikulation 

Lärm, große Sprecherzahl, 

gleichzeitiges Sprechen, 

phonetische Reduktion, 

unbekannte Akzente, hohe 

Sprechgeschwindigkeit 

Passende, nicht störende 

Hintergrundgeräusche, klare 

Aussprache, langsames 

Sprechen, Standardsprache, ein 

oder zwei Sprecher 

Sprachliche Dichte Viel gesprochene Sprache pro 

Szene (Talkshow, Interviews) 

Wenig Sprache, bilinguale 

Clips (Muttersprache-

Fremdsprache) 

Methodische 

Ergiebigkeit 

Erstellung passender Übungen 

problematisch 

Eignung für klare, einfache 

Übungen 

Persönliche 

Relevanz 

Fehlen individueller 

Bezugspunkte 

Vertraute Lebenswelt, 

interessantes Thema 

Länge  Abendfüllender Spielfilm (1,40 

min und länger) 

Kurzer in sich geschlossener 

Clip (bis auf 1 Min) 

Ton-Bild-Relation Divergenzen Bild-Ton, geringe 

visuelle Stützung des Gesagten 

(Fernsehnachrichten, Interviews) 

Kongruenz, hohe visuelle 

Stützung (Wettervorhersage 

mit Karte) 

Diskursstrukturen  Mangelnde Kohärenz, nicht 

linearer Erzählungsrang, implizite 

Informationen  

Klarer Aufbau, chronologische 

Reihenfolge, Hervorhebung 

von Schlüsselszenen, explizite 

Informationen  

Technische Qualität  

des Materials 

Schlechtes Bild, unklarer Ton Gutes Bild, klarer Ton 

Natürlich gibt es schwierigere und weniger schwierigere Texte. Schwierigkeit 

ist aber keine Eigenschaft des Textes allein, sondern immer die Eigenschaft eines 

Textes in Bezug auf einen Hör-Seher und seine jeweilige Verstehenskompetenz. 

Grundsätzlich kann jeder authentischer Hör-Seh-Text, es sei denn eine 

Fernsehreportage oder ein Kurzfilm, durch eine entsprechende Gestaltung der 

Übungsumgebung an das jeweilige Niveau der Lernenden angepasst werden. Die 

bekannteste Hilfe, die vor der Textpräsentation gegeben wird, ist die sprachliche 

Vorentlastung. Dabeierklärt man schwierige grammatische Strukturen und die 

Bedeutung der unbekannten Wörter, die für Sinnerschließung eine Schlüsselrolle 

spielen. Weniger bekannt sind Hilfen, die inhaltliche Ebene des Textes im Visier 

haben. Hierher gehören Vorabinformationen, die den Text in eine umfassende 

Themen- und Problemstellung einbinden. Die Übungen, die das Sachwissen der 

Lernenden als Vorwissen aktivieren und dadurch eine Brücke zwischen 

Wissensbeständen der Lerner und den im Text enthaltenen Informationen schlagen 

[8, c.11]. Die Progression kann nämlich in die Erhöhung sowohl der Text- als auch 
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der Aufgabenschwierigkeit erfolgen. Man kann einen schwierigeren Text verwenden 

und mit einfachen Aufgaben zur Identifikation der sprachlichen Signale oder 

Zuordnung der Bedeutung anfangen. Dadurch wird die Vertrautheit mit dem Hör-

Seh-Text erreicht, die die Bewältigung komplexerer Aufgaben auf den höheren 

Ebenen des analytischen Verstehens oder der Evaluation erleichtert. Ebenso kann 

man schwierigere Aufgaben an leichteren Texten durchführen lassen. Eine 

Progression kann schließlich auch über Verringerung der Hilfen erreicht werden, die 

den Lerner einen zunehmend selbständigen Umgang mit Texten und eventuellen 

Hilfen abverlangt. 
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APPRENTISSAGE DES LANGUES ETRANGERES EN TANDEM    

 

       Л.В. Бондар 

Université Nationale Technique d’Ukraine «KPI» 

 

L'apprentissage en tandem est un apprentissage autonome qui normalement ne 

remplace pas les cours de langues mais qui, selon les besoins, peut  les compléter. Il 

se caractérise de la manière suivante : 

 il peut se pratiquer en présentiel ou à distance par le biais de multimédia ;  
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 il sollicite les compétences de l‘oral ou de l‘écrit ; 

 il se définit comme un mode d‘apprentissage ouvert, coopératif, dans lequel 

deux personnes de langue maternelle différente travaillent en binôme pour :  

 apprendre plus sur la personne et la culture du partenaire ; 

 s‘entraider dans l‘amélioration de leurs connaissances et compétences 

linguistiques ; 

 pour échanger d‘autres connaissances, par exemple dans le domaine de leur 

activité professionnelle. 

Les deux principes qui régissent tandem sont autonomie et réciprocité. 

L‘autonimie car ce sont les partenaires qui définissent leurs objectifs d‘apprentissage, 

leurs thèmes de discussion ; la réciprocité parce que chacun s‘engage à aider l‘autre à 

apprendre [3]. 

L‘autonomi est à la fois une finalité et un moyen. Elle signifie une valorisation 

de la capacité de chaque sujet de s‘autoréguler, d‘autocentrer avec des normes et les 

conditions de son apprentissage, de le calibrer selon le mode d‘être qui lui est propre 

et ses nécessités. L‘autonomie n‘est pas un phénomène de mode : l‘autonomisation 

s‘inscrit dans un courant d‘idées qui place l‘apprenant comme sujet de son 

apprentissage. L‘autonomie est un processus, une visée auxquels s‘opposent des 

obstacles sociaux et universitaires puisque les normes de la socitété ne valorisent pas 

l‘autonomie, mais bien plutôt un ordre social donné. L‘autonomie n‘est pas un 

synonymes d‘individualisme, selon lequel le moi est supérieur aux autres moi, par 

rapport auxquels il doit s‘affirmer dans la compétivité, mais de travail en 

coopérativité. Elle implique de prendre en compte l‘environnement et la socitété et de 

se construire par des interactions. L‘autonomie touche à des aspects psychologiques 

profonds de la personnalité qu‘il faut respecter et traiter avec délicatesse [4]. Dans 

l‘apprentissage en tandem il s‘agit de développer la compétence d‘apprentissage ou la 

métacognition : apprendre à apprendre [1].  

L‘apprentissage en tandem peut remplir presque la même fonction que le 

travail à domicile, préparation et suivi de cours car lors de l'apprentissage en tandem 

on se sert de journaux étrangers, livres, émissions de radio et de télévision, bandes-

vidéo. 

Etant donné les particularités de cet apprentissage il est évident que la 

coopérations entre les apprenants n‘est pas limitée à la langue étrangère. Il est 

possible d‘acquérir les connaissances culturelles, professionnelles aussi bien que des 

compétences dans le domaine social du comportement, de la relation à l‘autre, ou 

encore dans celui de l‘apprentissage : recherche d‘information sur sa culture 

maternelle, demande de corrections ciblées adressées au partenaire.  

D‘une certaine manière, ce type de pratique autonome permet de développer 

les différents savoir-faire de l‘arbre du savoir-apprendre [3]. 

Une collaboration entre des universités de plusieurs pays s‘est établie pour que les 

étudiants puissent faire l‘apprentissage des langues en tandem par courrier 

électronique. Le réseau est maintenant également ouvert aux apprenants en dehors du 

cadre universitaire.  

Alors, apprendre en tandem peut se définir comme une forme d‘apprentissage 

ouverte, où des personnes de langue maternelle différente communiquent ensemble : 
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- pour s‘entraider dans l‘acquisition de connaissances linguistiques; 

- pour en apprendre plus sur la personne et sur la culture de l‘interlocuteur. 

Comme il a été dit le concept central dans l‘apprentissage des langues en 

tandem est le principe de réciprocité, qu‘on pourrait définir ainsi : les apprenants 

doivent être prêts et capables de faire autant pour leur partenaire que ce qu‘ils 

attendent de lui [2; 3].  

Donc, l‘objectif méthodologique doit inscrire dans les programmes de langues 

l‘apprentissage en tandem pour aider l‘étudiant à apprendre en lui permettant de 

développer des stratégies métacognitives, sociales et affectives.   
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COMMUNICATION TECHNOLOGIES USED IN E-LEARNING 

 

Tetiana Bondarieva 

National Technical University of Ukraine "KPI" 

 

E-learning includes all forms of electronically supported learning and teaching. 

The information and communication systems, whether networked learning or not, 

serve as specific media to implement the learning process. This often involves both 

out-of-classroom and in-classroom educational experiences via technology, even as 

advances continue in regard to devices and curriculum. Synonyms to e-learning are 

abbreviations like CBT (Computer-Based Training), IBT (Internet-Based Training) 

or WBT (Web-Based Training). 

E-learning applications and processes include Web-based learning, computer-

based learning, virtual education opportunities and digital collaboration. Content is 

delivered via the Internet, intranet/extranet, audio or video tape, satellite TV, and CD-

ROM. It can be self-paced or instructor-led and includes media in the form of text, 

image, animation, streaming video and audio. 

Many higher education for-profit institutions now offer on-line classes. By 

contrast, only about a half of private, non-profit schools offer them. The Sloan report, 

based on a poll of academic leaders, indicated that students generally appear to be at 

least as satisfied with their on-line classes as they are with traditional ones. Private 

institutions may become more involved with on-line presentations as the cost of 

instituting such a system decreases. Properly trained staff must also be hired to work 

with students on-line. These staff members need to understand the content area, and 

also be highly trained in the use of the computer and Internet. Online education is 
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rapidly increasing, and online doctoral programs have even developed at leading 

research universities.  

Communication technologies are generally categorized as asynchronous or 

synchronous. Asynchronous activities use technologies such as blogs, wikis, and 

discussion boards. The idea here is that participants may engage in the exchange of 

ideas or information without the dependency of other participants‘ involvement at the 

same time. Electronic mail (Email) is also asynchronous in that mail can be sent or 

received without having both the participants‘ involvement at the same time. 

Asynchronous learning also gives students the ability to work at their own pace. This 

is particularly beneficial for students who have health problems or have child care 

responsibilities and regularly leaving the home to attend lectures is difficult. They 

have the opportunity to complete their work in a low stress environment and within a 

more flexible timeframe [1]. 

Synchronous activities involve the exchange of ideas and information with one 

or more participants during the same period of time. A face to face discussion is an 

example of synchronous communications. In an "E" learning environment, an 

example of synchronous communications would be a Skype conversation or a chat 

room where everyone is online and working collaboratively at the same time. 

Synchronous activities occur with all participants joining in at once, as with an online 

chat session or a virtual classroom or meeting. 

Virtual classrooms and meetings can often use a mix of communication 

technologies. One example of web conferencing software that enables students and 

instructors to communicate with each other via webcam, microphone, and real-time 

chatting in a group setting, is Adobe Connect, which is sometimes used for meetings 

and presentations. Participants in a virtual classroom can also use icons called 

emoticons to communicate feelings and responses to questions or statements. 

Students are able to 'write on the board' and even share their desktop, when 

authorised by the teacher. Other communication technologies available in a virtual 

classroom include text notes, microphone rights, and breakout sessions. Breakout 

sessions allow the participants to work collaboratively in a small group setting to 

accomplish a task as well as allow the teacher to have private conversations with his 

or her students. 

The virtual classroom also provides the opportunity for students to receive 

direct instruction from a qualified teacher in an interactive environment. Students 

have direct and immediate access to their instructor for instant feedback and 

direction. The virtual classroom also provides a structured schedule of classes, which 

can be helpful for students who may find the freedom of asynchronous learning 

overwhelming. The virtual classroom also provides a social learning environment that 

closely replicates the traditional "brick and mortar" classroom. Most virtual 

classroom applications provide a recording feature. Each class is recorded and stored 

on a server, which allows for instant playback of any class over the school year. This 

can be extremely useful for students to review material and concepts for an upcoming 

exam. This also provides students with the opportunity to watch any class they may 

have missed, so that they never fall behind. It also gives parents the ability to monitor 
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any classroom to insure that they are satisfied with the education their child is 

receiving. 

In asynchronous online courses, if students need to listen to a lecture a second 

time, or think about a question for a while, they may do so without fearing that they 

will hold back the rest of the class. Through online courses, students can earn their 

diplomas more quickly, or repeat failed courses without the embarrassment of being 

in a class with younger students. Students also have access to an incredible variety of 

enrichment courses in online learning, and can participate in college courses, 

internships, sports, or work and still graduate with their class. 

In many models, the writing community and the communication channels 

relate with the E-learning and the M-learning communities. Both the communities 

provide a general overview of the basic learning models and the activities required 

for the participants to join the learning sessions across the virtual classroom or even 

across standard classrooms enabled by technology. Many activities, essential for the 

learners in these environments, require frequent chat sessions in the form of virtual 

classrooms and/or blog meetings. 

It is commonly thought that new technologies can make a big difference in 

education. In particular, children can interact with new media, and develop their 

skills, knowledge, and perception of the world, under their parents' monitoring, of 

course. Many proponents of e-learning believe that everyone must be equipped with 

basic knowledge in technology, as well as use it as a medium to reach a particular 

goal. Developments in internet and multimedia technologies are basic facilitators of 

e-learning, with consulting, content, technologies, services and support being 

identified as the five key sectors of the e-learning industry [2]. 

E-Learning has now been adopted and used by various companies to inform & 

educate both their employees and customers. Companies with large and spread out 

distribution chains use it to educate their sales staff as to the latest product 

developments without the need of organizing physical courses. 

References: 

1. Johnson, Henry M. Dialogue and the construction of knowledge in e-

learning: Exploring students‘ perceptions of their learning while using Blackboard‘s 

asynchronous discussion board. – European Journal of Open, Distance and E-

Learning., 2007. – 17 p. 

2.  Nagy, A. The Impact of  E-Learning, in: Bruck, P.A.; Buchholz, A.; 

Karssen, Z.; Zerfass, A. (Eds). E-Content: Technologies and Perspectives for the 

European Market. – Berlin: Springer-Verlag, 2005. – 79–96 p. 
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La technologie est un phénomène sans lequel la personne d‘aujourd‘hui ne peut 

imaginer la vie même si c‘est de la technologie simple, comme la radio ou le 

téléphone, ou la technologie plus développée et moins commune, comme 
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l‘intelligence artificielle. Les outils technologiques sont très importants pour rendre 

plus vivante la classe de langue. L‘enseignant a donc besoin de tous les différents 

outils à sa disposition pour obtenir une plus grande efficacité et une plus grande 

réussite dans l‘enseignement d‘une langue. 

Boiron [1, c. 27] met l‘accent sur l‘importance des moyens audio-visuels face 

aux moyens sonores. Il est d‘avis que, pour comprendre et utiliser avec efficacité un 

document télévisuel, il faut reconnaître et accepter un postulat de départ: ―les images 

et la bande son (bruits, musique, voix, intonations, la situation, l‘aspect physique des 

locuteurs, l‘action, etc.) transmettent des indications essentielles à la construction du 

sens; les informations linguistiques (voix off, dialogues, documents écrits) ne sont 

qu‘une petite partie du message.. ― 

Comme pour toutes les images fixes ou animées, la fonction des documents 

vidéo est multiple: ils illustrent (facilitent l'entrée dans un thème, évoquent une 

atmosphère, contribuent à la constitution de repères culturels et ancrent une étude 

dans un contexte spécifique), expliquent, informent, déclenchent la parole et 

permettent d'évaluer. Dans le second cycle particulièrement, cet outil facilite les 

rapports avec la littérature et privilégie les aspects culturels. 

Les documents vidéo permettent d'exposer les élèves à la réalité sonore de la 

langue et à des niveaux de langue différents, présentent des individus en interaction 

langagière, sont une source irremplaçable d'informations sur les réalités sociales, 

culturelles, artistiques et civilisationnelles du pays concerné.  

Les buts pédagogiques principaux de la télévision sont a) de développer une 

plusgrande responsabilisation des étudiants vis-à-vis de leur apprentissage, et b) de 

leur donner les moyens de maîtriser par eux-mêmes et pour eux-mêmes les 

techniques d‘apprentissage de la langue au niveau de la compréhension orale [2, c. 

48]. 

Au document sonore de la radio, le film ajoute sa dimension visuelle qui 

permet de restituer la réalité. Cette restitution sonore, visuelle, vivante permet aux 

étudiants de mieux comprendre les documents de civilisation et les différents 

éléments de situations de communication présentés. En même temps l‘apprenant 

prend une certaine distance envers ces situations, il prend son temps, ne se sent pas 

menacé par la présence de l‘autre, interlocuteur étranger ou enseignant. Son niveau 

decompréhension lui signale son progrès.Pour faciliter le travail en autonomie il 

s‘agit donc de développer chez l‘apprenant le sentiment qu‘il peut maîtriser le 

matériel télévisé. Comme le dit Dickson [2, c. 49],"Le but est donc pour 

l‘apprenanttravaillant dans une perspective de gain d‘autonomieface à la langue 

étrangère, de passer d‘un constat passif – "j‘ai raté cet exercice" – à une position plus 

positive de maîtrise de la situation ...".  

Avec l‘aide de la télévision, l‘enseignant fait appel aux compétences cognitives 

des apprenants: observer, repérer, reconnaître, associer, classer, deviner, 

anticiper,formuler des hypothèses. Le document sert de support pour analyser, 

résumer, reformuler, imiter, critiquer, juger, rédiger. Pour le travail avec la télévision 

ainsi qu‘avec la vidéo, l‘enseignant donne à voir à l‘apprenant de courtes séquences, 

de quelques secondes à quelques minutes (commedes extraits de films, séquences du 

journal télévisé, quelques échanges questions réponses d‘une interview, extraits de 
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documentaires ou de reportages, extraits d‘émissions de jeux, bulletins météo, etc.) 

mais pas d‘unités longues – il faut veiller à garder proportionnellement bien plus de 

temps pour l‘exploitation que pour le visionnement [1, c. 27]. 

Boiron [1, c. 26] souligne qu‘un outil comme TV5 aide à transformer la classe 

de langue en un lieu événementiel et à donner à la langue cible un véritable statut 

delangue vivante, actuelle, en mouvement, et présente dans les médias. Les 

documents télévisés permettent à l‘enseignant de faire entrer dans sa classe 

l‘authenticité, l‘actualité prise sur le vif, une grande diversité de genres et une variété 

thématique considérable. La réalité entre donc en classe. 
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Важливу роль у формування навичок перекладу відіграють знання з теорії 

перекладу. Це розуміння суспільного призначення перекладу, знання основних 

вимог до тексту перекладу (три умови перекладацької еквівалентності: тексти 

оригіналу та перекладу повинні мати (відносно) рівні комунікативно-

функціональні властивості; бути максимально аналогічними один одному у 

семантико-структурному відношенні; між текстами оригіналу та перекладу не 

повинні виникати семантико-структурні розходження),  уявлення про текст як 

про систему змістових елементів різної функціональної значимості, які 

передбачають відповідно різну ступінь повноти їх відтворення при перекладі 

[6, с. 57, с. 163]. 

Інтеграція та глобалізація суспільств, інтенсивний розвиток техніки та 

поширення науково-технічної інформації ставить перед сучасною теорією 

перекладу не просте завдання, а саме, дослідження досягнення перекладацької 

адекватності, коли ми маємо справу з такою парою мов, як англійська та 

українська, які у граматичному плані досить відмінні. Перекладацькі 

трансформації взагалі, а трансформації присудка зокрема (як своєрідний ключ 

до вирішення перекладацьких труднощів) займають значне місце як у 

навчально-дослідницькій роботі студентів-перекладачів, які спираються у своїй 

практиці на відповідні думки вчених-теоретиків перекладу, так і у 

дослідженнях вчених-перекладознавців. Для розуміння механізму 

перекладацьких  трансформацій створення лінгвістичних моделей перекладу 

було значним кроком. Це денотативна, семантична та трансформаційна моделі. 

Кожна з цих моделей є теоретичним вираженням одного з аспектів 

перекладацького процесу. Трансформаційна модель, побудована на основі ідей 

трансформаційної граматики, показує можливість переходу від тексту 
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оригіналу до тексту перекладу, які розглядаються як поверхневі структури, 

шляхом проникнення на глибинний рівень та виявлення ядерних структур, 

здатних скласти основу міжмовної еквівалентності. Всі ці моделі детально 

описані в роботах з лінгвістичної теорії перекладу 1970-80-х рр. [4; 7; 12]. А 

правила перекладацької трансформації складають предмет вивчення 

лінгвістичної теорії перекладу [1, c. 29]. Мірам Г.Е. порівнює 

―трансформаційний метод перекладу з розшифруванням зашифрованого тексту 

за допомогою двомовного словника (книги кодів) та граматичного довідника 

(збірника правил дешифрування)‖ [8, с. 47]. Відповідності завжди повинні бути 

функціонально рівнозначними, тобто відповідати і всьому тексту оригінала за 

смислом, стилем, а також нормам мови перекладу, та враховувати різні 

міжмовні фактори (зокрема, вузький та широкий контексти). Так, Казакова Т.А. 

робить висновок про те, що граматичні засоби припустимі, коли об‘єктом 

перекладу, обтяженим нестандартними залежностями, є та чи інша граматична 

структура первісного тексту, від морфеми до понадфразової єдності. 

Трансформаціям можуть підлягати будь-які граматичні форми, в тому ж числі й 

ті, що в інших контекстах мають прямий збіг. Саме граматичні трансформації 

належать до найпоширеніших засобів перекладу [3, с. 53-54]. У випадку, якщо 

слова, словосполучення, граматичні конструкції або цілі висловлювання, які 

використовуються для вираження тієї чи іншої думки та комунікативної 

настанови, не мають прямого відповідника у мові перекладу, тоді вони 

потребують перетворень, що Бреус Е.В. визначає як перекладацьку проблему 

[2,  с. 19]. Зрозуміло, що трансформації – це той випадок, коли переклад 

більшою або меншою мірою віддаляється від оригіналу [5, с. 119]. Проте, 

переклад не зводиться до простої трансформації тексту, а його дослідження – 

до виявлення набору навичок або закономірностей використання 

трансформацій [11, с. 3], оскільки будь-які порівняння двох мов передбачають 

розгляд їх взаємної перекладності  [13, с. 303]. 

Методику трансформаційного аналізу опрацювали і ввели в наукову 

практику на початку 50-х років ХХ ст. З. Гарріс і Н. Хомський. 

―Трансформаційний аналіз – методика вияву схожості й відмінності між 

синтаксичними конструкціями шляхом установлення правил перетворення 

їхніх ядерних структур і набору таких трансформацій за умови збереження 

лексичного складу конструкцій і синтаксичних зв‘язків їхніх складників‖ [9, 

с. 626]. Суть цієї методики полягає в тому, що в основі класифікації мовних 

структур лежить їхня еквівалентність іншим за будовою структурам, тобто 

можливість однієї структури перетворюватися на іншу (наприклад, активну 

конструкцію можна трансформувати в пасивну). Трансформаційний аналіз 

ґрунтується на уявленні, що в основу будь-якої складної синтаксичної 

структури покладено просту. Послідовним перетворенням з простих структур 

можна вивести складні. Синтаксична система має кілька підсистем: ядерну, до 

якої належать елементарні речення, які позначають найпростіші ситуації та 

похідні. Складні типи речень утворюються з ядерного через різні рівні 

трансформацій. Представити синтаксичну структуру речення - означає 

визначити ядерні типи, що покладені у його основу, і показати, внаслідок яких 
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трансформацій воно виникло [10, с. 55-56]. Трансформаційний аналіз 

застосовується ―у словотворі при встановленні твірних дефініцій (синтагм, 

речень) слів за умови синтактикоподібності дериваційних процесів; у лексичній 

семантиці – для розмежування нюансів значень слів; у граматичній семантиці - 

для характеристики на підставі трансформаційного потенціалу морфологічних і 

семантичних ознак лексем, належності їх до певних класів і розрядів; у 

прикладній лінгвістиці, зокрема у машинному перекладі і т.ін.‖ [9, с. 627]. 

Дійсно трансформаційна методика знайшла застосування в теорії і практиці 

машинного перекладу. Існують програми, за якими речення спочатку 

трансформуються в їхні інваріанти (ядерні речення, глибинні структури), яких у 

мові в декілька разів менше, ніж варіативних конструкцій, а вже до ядерних 

речень даються іншомовні відповідники. Елементи трансформаційного аналізу 

здавна використовують у викладанні рідної та іноземної мов. При навчанні 

перекладу студентів немовних спеціальностей доцільно на наш погляд 

використовувати перекладацький коментар, як окрему науково-дослідну 

роботу, де наводяться результати лінгвістичного аналізу перекладу і дається 

опис перекладознавчих рішень, пов‘язаних з підбором для одиниць тексту 

оригіналу контекстуально обумовлених одиниць тексту перекладу, які не є 

їхніми регулярними відповідниками. Перекладацькі рішення представляють 

інтерес з точки зору адекватності перекладу. Методологічною основою 

коментаря може стати трансформаційно-семантична модель перекладу. Слід 

також зазначити, що знання теорії перекладу взагалі, і трансформаційного 

аспекту зокрема, допоможе перекладачу (студентові немовної спеціальності) 

переконатись у тому, що його рішення (наприклад, використання тих чи інших 

трансформацій) є об‘єктивним. 
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Використання мультимедійних технологій та Інтернет-ресурсів у 

вивченні іноземних мов сьогодні набувають особливого значення. Українські 

та європейські лінгвісти, методисти та педагоги активно працюють над 

можливістю вивчення та викладання одночасно кількох іноземних мов. Вищі 

навчальні заклади України не можуть залишитись осторонь прискореного, 

випереджувального, інноваційного розвитку освіти і науки в світі та вимагають 

забезпечення умов для формування високого рівня іншомовної компетентності 

випускників.   

У зв‘язку з цим розробляється теорія навчання багатомовності, 

мультилінгводидактика, предметом якої є дослідження оптимальних методів, 

прийомів, способів навчання кількох іноземних мов одночасно або послідовно 

у різних умовах і при різних цілях навчання. На сучасному етапі існують 

проекти з вивчення одночасно кількох мов: Galatea (Франція), Eurocom 

(Германія і Австрія). Разом із тим необхідні розробки щодо обґрунтування 

оптимальних умов, які забезпечать успішність процесу оволодіння студентами 

кількох споріднених іноземних мов (наприклад, румунської та французької) та 

передбачають не тільки засвоєння певних мовних знань, формування умінь і 

навичок практичного користування мовою, а й дають можливість глибше 

зазирнути в глибини національно-мовних картин світу, побачити їх 

своєрідність, виділити спільні вектори сучасного розвитку мовних систем 

споріднених та неспоріднених мов. Адже, однією з особливостей нашого часу є 

постійна взаємодія універсальності, подібності мов – з одного боку, та 

унікальності, самобутності життя кожного народу, кожної національної мови – 

з другого боку. 
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Незважаючи на те, що вітчизняна  педагогічна наука сформувала власні 

традиції в організації процесу формування іншомовної компетентності, 

нашаровування великої кількості лінгвістичної інформації при паралельному 

вивченні кількох іноземних мов створює певні труднощі, з якими стикаються 

викладачі. Зупинимося на деяких з них: 1) нашарування випадків інтерференції 

рідної мови та інтерференції вже частково автоматизованої основної іноземної 

мови; 2) перевантаженість іншомовної інформаційної бази в свідомості 

студентів, що викликає випадки підсвідомого механічного переносу лексичних 

та лексично-граматичних явищ однієї іноземної мови на іншу.  

У методиці загальноприйнятою є думка (С. Бернштейн,  Л. Щерба, А. 

Супрун, Р. Барсук, Є. Поліванов, В. Виноградов, В. Журавльов), що під час 

навчання другої мови важливо враховувати результати порівняльного аналізу 

рідної та першої мов, виділяти спільні вектори сучасного розвитку мовних 

систем, залучати історичні та країнознавчі відомості, створювати комфортне 

лінгводидактичне середовище, яке має високий освітній потенціал та активізує 

комунікативно-пізнавальну діяльність. У цьому відношенні важко переоцінити 

переваги мультимедійних інформаційних технологій та Інтернет-ресурсів, які 

дійсно відкривають широкі горизонти можливостей для розвитку необхідних 

мовленнєвих навичок та вмінь, підвищують мотивацію студентів до вивчення 

іноземних мов, забезпечують не тільки  індивідуалізацію та диференціацію 

навчання з урахуванням здібностей студентів, але й знімають психологічний 

бар'єр, показують результативність навчання через установлення 

міжкультурних зв‘язків у віртуальному просторі, а також створюють умови для 

самоосвіти та дистанційної освіти.  

Науковці стверджують [4, с. 33], що завдяки мультимедійним програмам 

студенти можуть працювати у своєму ритмі та згідно зі своїми потребами,  

уникають факторів "мовної тривожності" [5]. Досвід проведення 

експериментальних досліджень науковців свідчить про те, що найкращі 

результати були отримані тими студентами, які використовували 

мультимедійні навчальні програми, тому що принципи технології мультимедіа 

характеризуються актами одномоментності візуального та процесуальності 

слухового сприймання, синтезу та синхронізації вербалізованих та 

невербалізованих знань, синхронізації та інтеграції часово-просторових та 

візуально-просторових джерел навчальної інформації. 

На сьогодні в торговій мережі поряд із навчальними підручниками та 

посібниками вже існує чимало автоматизованих навчальних курсів з іноземних 

мов, які є мультимедійними продуктами. Серед таких досить багато 

прикладних програм, що використовуються у вивченні румунської  та 

французької мов: Liana Pop "Română cu sau fără professor", "Limba română curs 

intensiv audio. Vasilie C.", "Teach yourself Romanian", "Triple Play Plus! Speech 

Recognition", "Funambule. Le francais en action", "Lingua And", "Французкий 

язык. Лингафонный курс", "Tell me more", "Grammaire progressive du francais". 

Такі мультимедійні програми, використовуючи сучасну методику інтенсивного 

вивчення мови, виконують як інформаційно-пізнавальну, так і контролюючу 

функції. Звичайно, зазначені програми не зможуть замінити повноцінній курс 
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французької  чи румунської мови, але навчать студентів аналізувати граматичні 

явища ("Grammaire progressive du francais"), збагатять словниковий запас 

(мультимедійний курс "Lingua Land" призначений для вивчення та закріплення 

нової лексики не тільки із французької мови, а й англійської, німецької, 

іспанської). Фонетичні вправи з курсу  "Tell me more" тренуватимуть правильну 

вимову та артикуляцію, а програма "Французкий язык. Лингафонный курс" 

закріпить навички читання та роботи над текстом.  

Крім того, одним із засобів інтенсифікації навчального процесу загалом 

та, зокрема, навчання французької та румунської мов є використання 

всесвітньої інформаційної мережі Інтернет. Велика кількість Інтернет-сайтів, 

що з‘явилися останнім часом, присвячено вивченню іноземних мов. Це не 

тільки словники й граматичні правила, але також ігри зі словами, кросворди, 

чайнворди, що активізують пізнавальну діяльність студентів. Різної складності 

on-line тести, від найпростіших до більш складних, пропонують широкий 

діапазон завдань, які розкривають сутність історії й культури країн, що 

вивчаються. 

У численних публікаціях на тему використання Інтернет-методик для 

вивчення кількох споріднених мов одночасно акцент робиться на таких 

можливостях Інтернету:  читання on-line версій газет та журналів із метою 

засвоєння культурологічних аспектів вивчення мови; обмін письмовими 

повідомленнями з іноземними адресатами; можливість оперативної публікації 

власної інформації, створення власних Інтернет-проектів (веб-сторінок); участь 

у текстових та голосових чатах, у телекомунікаційних міжнародних проектах, 

конкурсах, олімпіадах, телеконференціях та відео конференціях on-line. 

Звичайно, зазначені програми не зможуть замінити повноцінній курс з 

румунської чи французької мов. Адже, мультимедійні технології слід 

розглядати лише як інструмент, тобто засіб оптимізації процесу навчання. 

Викладач повинен завжди пам‘ятати та розуміти, що навчальні ситуації, в яких 

комп‘ютеризовані засоби та інновації успішно його замінюють, є обмеженими, 

адже інтуїція викладача не має електронних аналогів [1, с. 22; 2]. В той же час 

автоматизовані навчальні курси допоможуть студентам закріпити знання з 

граматики, поповнити словниковий запас як активний, так і пасивний, 

потренувати правильну вимову та артикуляцію, значно покращити навички 

перекладу та навички роботи над текстом.  

На наш погляд, вивчення одночасно кількох іноземних мов неможливе 

без систематичної, цілеспрямованої роботи. Перенесення акценту з 

методологічного навчання на інформаційне, на розвиток у студентів здатності 

до набуття нових знань за допомогою інформаційно-комунікативних 

технологій та створення інтерактивного навчального іншомовного середовища 

(навіть віртуального мовного середовища) є одним з головних принципів 

методичної роботи в комплексі.  

Перспективними напрямами подальших наукових розвідок є адаптація 

мультимедійних навчальних програм до різних напрямів підготовки майбутніх 

фахівців, зокрема до підготовки кадрів Служби безпеки України, які вивчають 

одночасно румунську та французьку мови. 
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ДО ПИТАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

К.М. Гавриленко 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

Сучасна система освіти потребує постійного оновлення та удосконалення, 

оскільки з часом зі зміною поколінь відбувається переорієнтація освіти на 

державному рівні, стрімко розвиваються технічні засоби. У даній роботі 

робиться спроба представити інтерактивні методи й технології навчання 

іноземних мов, що забезпечують інтенсифікацію і сприяють економії часу на 

вивчення матеріалу, тісному співробітництву викладача та студента, розкриттю 

їх творчого потенціалу, можливості висловлювати і аргументувати свою точку 

зору. 

На сучасному етапі використовуються активні методи навчання, основані 

на понятті інтерактивності, тобто більш тісному співробітництві викладача і 

студента. У даному контексті викладач є організатором процесу, студент має 

бути в зацікавленим у навчальному процесі та брати активну участь у навчанні, 

яке здійснюється за допомогою обміну інформацією, обговорення, пошуку і 

відкриття, постановці та вирішенні певної проблеми, постійному удосконаленні 

як викладача, так і студента.  

Процеси оновлення в сфері навчання іноземних мов у ВНЗ створюють 

ситуацію, в якій викладачі мають право і можливість самостійного вибору 

курсів навчання своєму предмету, навчальних посібників та інших засобів. 
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Саме викладач повинен вибрати з безлічі методичних систем ту, яка більшою 

мірою відповідає сучасним педагогічним реаліям. При відборі необхідно 

враховувати ряд критеріїв, відповідно до яких використовувані методи повинні 

створювати атмосферу, в якій студент відчуває себе комфортно і вільно, 

стимулювати його інтереси, розвивати в нього бажання практично 

використовувати іноземну мову, а також потребу вчитися. Студента необхідно 

навчати працювати над мовою самостійно в міру його фізичних, 

інтелектуальних та емоційних можливостей. Крім того, слід передбачати різні 

форми роботи в аудиторії: індивідуальну, групову, колективну, які повною 

мірою стимулюють активність студентів. 

Зміст навчання має включати такі основні компоненти: сфери 

комунікативної діяльності; комплекс мовних умінь; систему знань національно-

культурних особливостей і реалій країни мови, що вивчається; раціональні 

прийоми розумової праці. 

Сфери мовного спілкування мають інформативну специфіку і являють 

собою сукупність складових предметів обговорення у відповідних областях 

соціальної взаємодії. Це дає підставу визначити коло основних тем. На вибір 

тематики впливають комунікативні ситуації (наприклад, у соціально-побутовій 

сфері – купівля подарунка в магазині, покупка продуктів та ін., в соціально-

культурній сфері – бесіда на дні народження або в гостях та ін.) Пропоновані 

тематика й комунікативні ситуації повинні відповідати реальним інтересам і 

можливостям студентів.  

Що стосується текстів, то вони повинні мати автентичний характер. 

Автентичними є тексти, «які носії мови продукують для носіїв мови, тобто 

власне оригінальні тексти, створювані для реальних умов, а не для навчальної 

ситуації» [1]. Вони можуть піддаватися адаптації, однак без шкоди 

автентичності. У навчальному процесі студентам слід пропонувати різноманітні 

типи текстів, які справді відображають особливості побуту, життя, культури 

країни мови, яка вивчається. До таких текстів належать: 

 прагматичні (список покупок, програми телерадіопередач, рецепти 

та ін.); 

 епістолярні (особисті та ділові листи, листівки та ін.); 

 уривки з художньої літератури (вірші, оповідання, есе, комікси і 

т.п.); 

 статті з журналів і газет (інтерв'ю, репортажі та ін.); 

Всі типи текстів співвідносяться з можливою тематикою і адекватними 

прийомами роботи над ними. Наприклад: «Подорож». «Місто». «Транспорт». 

Зміст навчання іноземних мов має бути націлений на залучення студентів 

не тільки до нового способу мовного спілкування, але і до культури народу, 

мова якого вивчається.  

Організація навчального процесу на основі використання мультимедійних 

курсів і комп'ютерних технологій також дозволить покращити та здійснювати 

індивідуалізацію навчання іноземної мови. Велике значення може зіграти і 

правильний підбір текстів для позааудиторного читання з урахуванням 

інтересів, здібностей та рівня підготовки студентів. 
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Таким чином, уважне ставлення до змісту навчання, раціональне 

використання різних методів з врахуванням різних сфер мовного спілкування 

допомагають визначити коло основних тем для створення ефективної 

навчальної ситуації та покращення результативності навчанню іноземної мови 

в немовному ВНЗ. 
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SOME ASPECTS OF USING MOODLE FOR BLENDED E-LEARNING 

 

Viktoria Gubkina 

National Mining University, Dnepropetrovsk 

 

Today we enter a reality where teachers and students have greater freedom 

and more opportunities to get instant access to different methods of IT 

communication with changed requirements on information quality assurance 

methods and information storage separation. IT supported distributed learning 

provides us with enhanced possibilities to create innovative learning technologies 

which could be suitable for lifelong learning and supportive for existing courses. 

Nowadays, the process of teaching English should reflect current demands for 

improving existing approaches and outline all available means to reach the best 

results. It is becoming a common practice to use e-learning as a part of the 

educational process. As such kind of learning is considered to be an integral part of 

new information systems it has the advantage to be interconnected with the database 

of students and gives the possibility for students to get access automatically after 

signing in for a specific course in a curriculum.  Students in these courses have the 

opportunity to use blended distance learning as they are offered to combine online 

distance learning through video conferencing with their teachers and asynchronous 

online learning at their educational establishment or at home with the support of an 

onsite facilitator. What is developing now is a new form of blended education where 

teachers implement online content to improve their face-to-face classes enabling 

students to experience blended web-enhanced learning.   

Moodle is becoming popular all over the world as a free, open source software 

package designed to use a lot of pedagogical principles and to help in creating 

effective online learning communities. It is a useful and convenient tool to set up 

with several basic databases on a server and it enables to teach any class as well as 

provide interactive Web pages. Although Moodle is not designed particularly for 

language teaching it provides a number of useful learning tools that can be used in 
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EFL/ ESL settings or teacher training projects. A typical Moodle course  can be used 

for writing classes as it comprises a set of tools that make it possible to integrate a 

wide range of assignments, activities  and multimedia recourses, electronic delivery 

of necessary teaching materials, synchronous and asynchronous communication, 

testing and assessment of students‘ work. 

Moodle is also a learning management system (LMS) which differs from 

exclusive course management systems because they allow to present information to 

students in small units, evaluate what they have learned and provide a 

supplementary review of teaching material or move to the next level based on the 

quality of their achievement. In other words, Moodle gives the opportunity to design 

lessons that can control learners‘ progress by monitoring students step-by-step and 

allowing them to advance provided that sufficient marks have been received. 

A teacher can also set up an online environment on Moodle which is user 

friendly and gives the possibility to create interactive materials which can be 

processed either directly in Moodle or outside it. As an example, we can mention 

Hot Potatoes which could be used for creating different types of exercises to be then 

downloaded into Moodle. This tool is very helpful as it encloses a wide range of 

activities enabling teachers to put such complementary materials as presentations or 

study texts to be downloaded by students. Teachers can also place various necessary 

links to be used by students for their practical training and self-study. 

Another positive feature of Moodle is that it allows students to submit their 

assignments straight into the individual course in Moodle and the teacher of the 

course can assess them in Moodle. Thus, the students can get an immediate feedback 

on their assignments. This feedback is of great importance not only for full-time 

students but, in particular, for the students in combined form of studies who lack 

direct contact with the teacher. Moodle even enables the teacher to monitor students‘ 

activity in e-learning by observing what assignments students are working on, 

evaluating the time spent on individual activities and the amount of attempts needed 

for completing the assignment. This information is very useful for the teacher in 

terms of disclosing the tasks which turned out to be too complex for the students to 

be successfully solved. The teacher is also given the possibility to carry out a 

detailed analysis of  the problems as they arise. 

The Moodle online environment can also include different types of forums to 

be used for asynchronous discussions around related questions set either by the 

teacher or by the students. Students can be divided into subgroups, interact with each 

other synchronously in chat rooms or engage in asynchronous discussions in Wikis.  

The Wiki module in Moodle enables students to compose or work together on a text 

while being online and that is of great help because old versions are never deleted 

and can be restored. Forums can also be arranged in different ways. For example, 

they can be set so that only the teacher or any of the students can post content to a 

forum or start a new discussion topic (thread). As other options are still available, 

the teacher can either restrict or permit for further discussions and replies within a 

thread. 

Numerous supplementary features and modules are able to facilitate course 

management and the learning process. Moodle has several built-in standardized 
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questionnaires that allow teachers to collect qualitative and quantitative feedback on 

students‘ learning experiences. A questionnaire module helps teachers to create their 

own questionnaires 

One of the biggest benefits of using e-learning in English language courses is 

that students are taught to become more independent and responsible for their 

studies and they are shown that a great part of work has to be done independently 

and that any tool provided to help them in their studies is insufficient without their 

active participation. A Google Calendar can be also embedded in the Moodle 

environment allowing students to keep up with their task deadlines throughout the 

year. 

But it is important to emphasize that students should be informed about the 

nature of studying on the Moodle platform. Before each first semester of a foreign 

language course students should get some practical knowledge during a short 

training course in LMS Moodle run by a teacher. It is also necessary for students to 

get clear information about the grading system, credit requirements and ways of 

contacting the teacher before storing their work on line. 
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ВПРАВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНШОМОВНИХ ТЕРМІНІВ  

НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  

В ТЕХНІЧНИХ ВНЗ 

 

Л.В. Гурєєва, Н.А. Козьміна 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

Для досягнення поставленої перед викладачем іноземної мови задачі – 

навчити студентів немовних ВНЗ професійного спілкування – необхідно 

провести  велику підготовчу роботу з формування та активізації базових 

мовленнєвих навичок. Перед викладачем іноземної мови стоїть ряд задач, які 

включають аналіз комунікативно-орієнтованих видів текстів з даної 

спеціальності, визначення їх основних комунікативних особливостей та 

моделей, тощо. Серед таких задач хотілося б виділити  розробку ефективної 

системи вправ для тренування структурних одиниць, що були відібрані. Відбір 

та тренування словотворчих, лексичних та граматичних структур, необхідних 

для читання, розуміння, аудіювання та мовлення, створює попередню базу для 

тренування  мовленнєвих вмінь та навичок [1].  

Впровадження будь-яких інноваційних методів і технологій, направлених 

на оптимізацію процесу вивчення іноземної мови, є вкрай важливим. Такими 

методами є методи спеціальної техніки для  кращого запам‘ятовування 
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інформації. Вони направлені на  значне полегшення вивчання іноземної мови, 

що робить цей процес не тільки більш якісним та контрольованим, а ще й 

цікавим. Кожен викладач може застосовувати метод, задачею якого є 

перенесення інформації з підручника в мозок та її довгострокове закріплення.  

Вправи є основним засобом організації діяльності студент – вчитель, 

студент – студент/група або при самостійній роботі студентів. Лексичні вправи 

можна класифікувати  з багатьох точок зору, а саме за видами мовленнєвої 

діяльності; за стадіями розвитку лексичних навичок; за спрямованістю вправ на 

створення певного виду зв'язку тощо. Рецептивні та репродуктивно-

продуктивні вправи діляться на неконтекстні і контекстні. Серед них – поділ на 

немовні і мовні. Останні діляться на монологічні та діалогічні. 

Вправа повинна ставити певну головну мету – засвоїти, опанувати, 

сформувати певні механізми. Важливим є як зміст вправи, тобто того, що 

потрібно засвоїти, так і навчальні дії для вирішення даного навчально-

комунікативної завдання, здійснення контролю і самоконтролю. Після звірення 

результату із зразком, також важливо зробити корекції [3].  

Для кращого засвоєння термінів слід застосовувати ті методичні 

прийоми, що враховують особливості роботи пам'яті, які більшою мірою 

впливають на швидкість і міцність запам'ятовування слів. Вчені стверджують, 

що продуктивність засвоєння нових слів зростає при пред'явленні і 

запам'ятовуванні лексики на основі зв'язного в смисловому плані тексту, при 

включенні лексики в різноманітну мовну практику, при осмисленому способі 

запам'ятовування, при асоціативній і ієрархічної організації лексичного 

матеріалу в пам'яті, при включенні мотиваційного чинника. 

Пам'ять людині має властивість втрачати приблизно 50% отриманої 

інформації після її першого пред'явлення. В цілому втрачання інформації 

сильніше в перші дні після повідомлення нового, потім крива забування падає. 

Враховуючи ці дані психології, учитель повинен побудувати перший етап 

роботи над новими термінами так, щоб підключити якомога більше 

тренувальних вправ підчас  першого пред'явлення лексичного матеріалу, щоб 

забезпечити максимальну кількість повторень нового слова, можливість 

багаторазового прослуховування і відтворення його учнями в мові. Тому 

ознайомлення учнів з новими словами (презентація та семантизація) і їх 

первинне закріплення є дуже напружено роботою. Неконтекстні вправи 

включають номінацію предметів, групування слів за певними ознаками, 

переклад окремих слів з однієї мови на іншу. Контекстні вправи включають 

запам'ятовування і вилучення слів з контексту або їх включення в контекст. 

За допомогою спеціально розроблених вправ встановлюється стійкий 

рефлекторний зв‘язок між зоровим образом та його словесним визначенням, що 

сприяє природньому  запам‘ятовуванню іноземних слів [1]. Коли такий зв'язок 

встановлено, то при сприйнятті слова, яке є стимулом що поступає у мозок, в 

уяві учня автоматично постає зоровий образ, як реакція мозку, що забезпечує 

розуміння слова. Процес запам‘ятовування іншомовних термінів стає більш 

цікавим та стимулює подальше вивчення іноземної мови. 
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LA CHANSON COMME UN SUPPORT DIDACTIQUE 

 

Є.О. Дегтярьова 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

La chanson est un lien avec la culture de l'autre dans sa diversité. Elle est un 

lieu de découverte de la réalité multiculturelle française et francophone. Elle a aussi 

une mission de plaisir, de divertissement. Le français n'est pas uniquement fait pour 

travailler, pour faire des exercices. On peut rire, danser, s'amuser avec des chansons 

en français. 

En tant que document authentique, la chanson permet d‘insérer la langue dans 

la société d‘aujourd‘hui. Enfin, le support est parfaitement adapté au format habituel 

des cours: bref (2 à 3 minutes), cohérent et complet (le texte fonctionne souvent 

comme un récit miniature), la chanson possède en plus des vertus mnémotechniques. 

Une mélodie ou un refrain aident à retenir des tournures syntaxiques particulières.  

L‘exploitation de la chanson avec un groupe de débutants (niveaux A1 et A2) 

paraît plus difficile à aborder.  

On peut proposer aux débutants une réception de la chanson qui soit la plus 

"authentique" possible, qui s‘approche de l‘écoute naturelle d‘une chanson dans la 

langue maternelle. La méthode est simple: priorité à l‘écoute affective et à la 

réception mixte. 

Par "écoute affective", on veut dire que les sensations et/ou les émotions 

suscitées immanquablement par la chanson doivent être exploitées en classe. Par 

"écoute mixte", il faut prendre en compte tout le paralinguistique: la mélodie, 

l‘orchestration, le rythme, la voix, les images du clip, la gestuelle du chanteur. La 

chanson cʹest aussi un produit culturel, une porte d‘entrée vers les goûts, les habitudes 

et les questions de société propres à tel ou tel pays francophone.  

Ce type de réception authentique, où la compréhension du texte ne constitue 

pas une priorité en soi, est accessible à des débutants. 

Pour préserver une réception "authentique" de la chanson en classe on peut 

recommander de favoriser l‘expression personnelle au départ de la chanson. Des 

apprenants de niveau A1 sont déjà capables d‘exprimer en des termes simples leurs 

ressentis (par exemple: est-ce une chanson triste ou gaie?) et leur propre univers de 

connaissance (par exemple: est-ce une chanson moderne ou ancienne? pop ou rock? à 

quel artiste de votre culture vous fait-elle penser?). 
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Par ailleurs, approcher la chanson comme genre mixte permet d‘installer une 

compréhension progressive, aussi bien avec les débutants qu‘avec les niveaux plus 

avancés. Les consignes d‘écoute doivent au départ rester très globales et simples à 

réaliser, afin de ne pas trop conceptualiser la découverte de la chanson. Ensuite, 

l‘écoute peut devenir de plus en plus analytique, sans pour autant aller jusqu‘à 

épuiser le document. Autrement dit, on entre dans la chanson au travers des aspects 

sonores (musique, voix, mélodie) et/ou au travers des images (par exemple, par le 

repérage visuel d‘éléments dans un clip, une photo du groupe sur scène), avant de se 

concentrer sur certains points linguistiques. 

Avec les débutants, le travail linguistique sur le texte ne doit pas aller plus loin 

que les objectifs linguistiques recommandés par le CECR. Une dérive quʹon 

rencontre souvent chez les enseignants qui travaillent avec des chansons est de viser 

systématiquement la compréhension fine, quasi mot à mot. D‘où des réticences à 

employer la chanson avec les débutants. Pourtant, dans notre langue maternelle, il 

nous arriver d‘aimer des chansons sans être capables d‘expliquer en détail de quoi 

elles parlent. Une chanson peut donc aussi parfois fonctionner sans son texte en 

classe de langue. 

Outre l‘intérêt expressif et culturel quʹon vient d‘évoquer, l‘avantage d‘exposer 

l‘apprenant débutant à des chansons, énoncés oraux authentiques, est de développer 

sa conscience et son aptitude phonétiques, c‘est-à-dire sa capacité d‘apprendre à 

distinguer et produire des sons inconnus, et sa capacité à diviser la chaîne parlée en 

éléments distinctifs. La lecture phonétique à voix haute d‘extraits de la chanson, voire 

le chant en classe, permettent d‘atteindre cet objectif, même si toutes les phrases 

prononcées ne font pas sens. 

On peut proposer de décliner tout parcours didactique autour d‘une chanson en 

trois étapes: une première phase de "découverte", une phase de "compréhension" et 

enfin une phase d‘"expression". 

La phase de découverte donne à chaque apprenant le temps de s‘approprier le 

document avant d‘entamer le travail d‘apprentissage linguistique et culturel à 

proprement parler. Le premier contact avec la chanson peut être partiel (par exemple, 

les 30 premières secondes ou les premières images d‘un clip, avec ou sans le son, le 

titre ou une photo du groupe sur scène). 

L‘étape de compréhension consiste à approfondir un élément de la chanson 

(par exemple, une opposition phonétique, un champ lexical) en vue d‘un 

apprentissage linguistique ou culturel. Une chanson, même en classe de langue, ne se 

réduit pas à réservoir de difficultés morphosyntaxiques, lexicales et phonétiques. Elle 

n‘est pas non plus qu‘un texte littéraire dont il s‘agirait de comprendre en profondeur 

chaque nuance, chaque détail, et chaque référence culturelle. 

D‘où l‘importance de la dernière étape, qu‘on peut appeler phase 

d‘"expression". L‘apprenant est amené à produire, seul ou en groupe, un texte oral ou 

écrit à partir d‘un ou plusieurs éléments de la chanson mis en évidence lors des deux 

étapes préalables. Il est important que dans cette phase d‘expression, l‘étudiant ait 

l‘occasion de mettre en relation son propre univers avec celui de la chanson. 
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МОВНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ НА 

ПРОГРАМНУ РОЗРОБКУ 
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Фонд науково-технічних текстів, а саме, Технічне завдання (ТЗ) на 

програмну розробку характеризується такими ознаками як завершеність, 

послідовність, точність, упорядкованість, однозначність, обґрунтованість, 

безособовість викладу. Все це обумовлює використання строгої композиційної 

структури і певних мовних засобів, притаманних ТЗ.  

Розглянемо лінгвістичні характеристики англомовного ТЗ з точки зору 

трьох вимірів: за формою (логіко-структурна цілісність), змістом (змістовно-

смислова цілісність) та функцією (функціонально-комунікативна цілісність)[1].  

Логіко-структурна цілісність реалізується в логіко-структурній 

організованості та зв‘язності, яка знаходить відображення у чіткій 

композиційній структурі ТЗ, поділі на розділи, підрозділи, яка визначена 

стандартом IEEE-820 [4]. Структура тексту ТЗ (SRS) містить: титульний аркуш, 

зміст документа, основну частину, додатки, іменний покажчик. Логіко-

структурний фундамент тексту ТЗ утворюють 3 основні розділи ТЗ (Вступ, 

Загальний опис розробки, Конкретні вимоги),  які гармонійно поєднуються 

завдяки лінійному членуванню, загальною темою та темами розділів і 

підрозділів, що дозволяє розподілити інформаційне навантаження. Специфіка 

зв‘язності речень у ТЗ будується на використанні лексичних, граматичних і 

стилістичних засобів [2].  

У формуванні лексичної зв‘язності важливу роль виконують сполучники 

(since, with, or, but, and, although, because), займенники (that, which, who): There 

will be no screens created or other code written to accommodate the process of 

copying or moving a job from one database to another. 

Також у дотриманні зв‘язності тексту важливу роль відіграють клішовані 

звороти (the purpose of this document is to, the expected audience of this document 

is, it will also serve as) які показують хід думки розробника ТЗ, сприяють 

зв'язності речень у абзаці, а також допомагають послідовно пред'явити нову 

інформацію.  

Термінологія сприяє лексичному зв‘язку тексту, послідовності, логічності 

викладу думок. Термінологічна лексика – вищий, порівняно з 

загальновживаною лексикою, розряд назв предметів і явищ, оточуючої 

дійсності. Термін, на відміну від звичайного слова, не лише називає, а ще й 

http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/adri/documents/Sur_un_air_de%281%29.pdf
http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/adri/documents/Sur_un_air_de%281%29.pdf
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логічно вичерпно і точно визначає поняття, він дає багатогранну, об‘ємну і 

лаконічну характеристику предмета чи явища, містячи при цьому більше 

інформації, ніж будь-яка лексична одиниця [3]. Терміни дозволяють звузити і 

конкретизувати проблему. Однозначність і стислість – це основні вимоги до 

термінів. Терміни у ТЗ створюють стиль характерний для науково-технічних 

текстів: identification, specwriter, authentication, portability, output, input, 

database, caseuseandsoon. Повторення термінів у ТЗ дозволяє створити єдиний 

смисловий контент.  

Зв‘язності тексту сприяє вживання низки граматичних засобів, куди 

входить використання певного часового простору. У текстах ТЗ можна 

відслідкувати тенденцію до вираження фактичної інформації, надання 

характеристики якості, характеристики самого програмного забезпечення, 

системи, тобто вживання  теперішнього часу (The Present Simple) в активному і 

пасивному стані і до вираження майбутніх намірів розробника ТЗ щодо опису 

інформації, перспективності програмної розробки  – вживання майбутнього 

часу (The Future Simple) в активному і пасивному стані. 

До синтактико-граматичних засобів зв‘язку текстів ТЗ можна віднести 

вживання дієприкметників (Participle 1, Participle 2), герундія та інфінітива, 

умовних речень з реальною умовою. 

Поряд з лексико-граматичними засобами синтаксична організація ТЗ 

також впливає на зв‘язність тексту і має свої особливості. ТЗ має досить чітку 

строгу композиційну форму. Висловлювання науково-технічного підстилю 

підкоряються принципу чіткої відокремленості однієї думки від іншої. Ця 

чіткість знаходить своє максимальне вираження в нумерації окремих частин 

висловлювання. ТЗ до програмної розробки притаманний безособовий стиль 

викладу речень. Позицію підмета займають ―it‖ або ―there‖. 

 Оскільки технічному завданню притаманний безособовий стиль викладу 

інформації, то в описах вимог до програми зустрічаються такі займенники 

як:who, which, that, для поєднання речень. 

Що стосується синтаксичних особливостей науково-технічних текстів, то 

їм притаманні довгі речення, намагання передати в одному реченні якомога 

більше інформації. Особливістю синтаксису ТЗ є переважне використання 

непрямої мови. Інколи одне речення охоплює всі умови домовленості. В 

простих реченнях зазвичай: а) підмет стоїть перед присудком, за яким слідують 

другорядні члени речення; б) означення перед означуваним словом; в) 

обставина ближче до визначеного слова; г) вступні слова на початку речення. 

 Складні речення з сурядними (and, but) та підрядними (because, so, as) 

сполучниками допомагають дотримуватись логічності у викладенні інформації 

У створенні стильових рис офіційності та науково-технічності, 

регламентованості, визначну роль відіграють різні способи організації тексту 

(розподіл тексту на розділи та підрозділи), певні графічні позначення, різні 

виділення, форми шрифту, способи розміщення фрагментів тексту, що сприяє 

процесу сприйняття змісту, надає тексту зорову виразність. Сюди слід віднести 

скорочення (vs., e.g. etc., admin, Tbd), абревіатури (EMF – Electromotive Force, 

QoS (Quality of Service)), акроніми (IEEE –Institute of Electrical and Electronics 
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Engineer, DB: Data Base), символи (E – Electromotive Force), визначення 

(сclient: Someone that purchases the final product). 

Слід відмітити іменниковий характер ТЗ. Один і той же іменник в текстах 

ТЗ може повторюватися навіть у реченнях, які стоять поруч і не замінюватися 

займенником. Характерним для ТЗ в сфері комп‘ютерної інженерії є 

використання багатокомпонентних словосполучень,вони дозволяють уникнути 

надлишковості. Це словосполучення, які утворені − Noun + Noun: debugging 

support, memory roll-over. Складні словосполучення, які складаються, 

наприклад, із серії іменників – Noun + Noun + Noun (keyboard controller code, 

hardware suspend requests); – Noun + Noun + Noun + Noun (system management 

status registers). Часто вживаються іменники, які називають людей по ознаці, 

обумовленому якоюсь дією чи відношенням: user, specwriter, programmer, head 

of the project. 

Змістовно-смислова цілісність тексту ТЗ реалізовується в його темі, 

наявності тематичного ядра в тексті – вимоги до розробки програмного 

продукту і проявляється в тематичності та інформативності. Тематичність – як 

одне з основних властивостей тексту, особливо, монологічного, враховується 

при тематичній організації мовленнєвого матеріалу. Інформативність – 

кількість і впорядкованість смислової інформації, яка міститься в створеному 

тексті для досягнення цілі висловлювання. Засобами реалізації інформативності 

та тематичності, виступають слова трьох лексичних прошарків: стилістично-

нейтральні, наприклад: provides, explains, defines, reviews, describes; слова 

загальнонаукового характеру: assurance description, requirement, 

function,diagram, usabilityта вузькоспеціалізована лексика – професійні терміни 

та їх похідні, пов‘язані з певним фахом: register bits, handler, memory controller, 

fully dressed use case, polymorphis, incapsulation, Domain Name Service, IP 

address,Rivest Cipher. 

Функціонально-комунікативна цілісність ТЗ складається з 

інтенціональності, ситуативності та модальності. Інтенціональность – тексту ТЗ 

передбачає реалізацію комунікативного наміру розробника ТЗ. Комунікативний 

намір – описати вимоги до програмної розробки для подальшого визначення 

ціни, терміну виконання проекту, обов‘язків сторін, з метою виконання 

замовлення на розробку програмного забезпечення і задоволення потреби 

замовника. Під ситуативністю розуміють урахування різних факторів під час 

створення ТЗ: місця, час дії, ролі учасників спілкування, предмет, ціль 

спілкування. Від комплексу цих чинників залежить мовне оформлення тексту. 

При ситуативному оформленні висловлювань розробник ТЗ повинен 

орієнтувати своє повідомлення на замовника, зорієнтувати його у тексті ТЗ.  

Для цього часто використовуються такі особливі фрази як фрази-подовжувачі 

(continuances): below, as follows, following, listed; а також вказівні фрази 

(directives): figure, table, example, які активізують увагу, сприяють активному 

сприйняттю тексту. 

Під модальністю тексту розуміють оціночне відношення автора тексту до 

дійсності. Зміст модальності визначається сутнісними характеристиками самого 

об‘єкту модальності. У ТЗ можна виділити такі об‘єкти модальності: 1) 
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замовник (фірма, компанія), яка замовляє розробку програмного забезпечення; 

2) предмет обговорення – опис вимог до програмного забезпечення. 

Модальність реалізується у формах ―об‘єктивно-оціночної модальності‖ 

необхідності і можливості та ―суб‘єктивно-оціночної модальності‖ офіційної 

ввічливості. Ця, так звана ―суб‘єктивна модальність проявляється в текстах 

науково-технічного підстилю, а саме в ТЗ мінімально (Барабанова). В тексті ТЗ 

модальність реалізується частим використанням модальних дієслів must, 

mustn‘t, shall, shouldn‘t, can, can‘t, have to. Також для ТЗ характерне вживання 

пасивних конструкцій, особливо Modal+Passive Infinitive.  

Таким чином, ми узагальнили лінгвістичні особливості тексту ТЗ на 

програмну розробку, які можуть бути окреслені з точки зору трьох аспектів: за 

формою (логіко-структурна цілісність), змістом (змістовно-смислова цілісність) 

та функцією (функціонально-комунікативна цілісність).  
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Національний технічний університет України «КПІ» 

 

Стрімке входження України в єдиний освітній простір в процесі 

загальноєвропейської інтеграції, підписання Болонської декларації, 

зумовлюють народження якісно іншої освітньої ситуації у зв'язку з об'єктивною 

потребою суспільства у фахівцях зі знанням іноземної мови (ІМ) у 

функціональних (професійно значущих) цілях, що використовують мову як 

засіб комунікації з колегами-представниками різних культур і народів. Для 

задоволення цієї нагальної потреби українського суспільства у немовних ВНЗ 

стали перебудовувати методику викладання іноземних мов, взявши за основу 

тезу про те, що мови повинні вивчатися в нерозривній єдності зі світом і 

культурою народів, що говорять цими мовами. 

Завдяки дослідженням у галузі соціолінгвістики та соціальної психології 

стало очевидним, що для повноцінного спілкування іноземною мовою 

необхідним є не тільки вміння володіти мовним матеріалом, але й знати 

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=720574&userType=inst
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=720574&userType=inst
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специфічні поняття, властиві тій чи іншій людській спільності, володіти 

позамовними знаннями, пов'язаними з культурою та звичаями цієї спільності 

людей. Незнання цього позамовного матеріалу є перешкодою в процесі 

спілкування і викликає нерозуміння через часткову розбіжність між 

комунікативно-мовними спільнотами в наборі знань про світ. Саме тому 

включення в програму навчання іноземних мов культурологічних відомостей 

пов'язано не з прагненням надати навчальному процесу цікавості, а з 

внутрішньою необхідністю самого процесу навчання. 

Відзначимо, що проблема інтеграції компонентів культури у навчання 

іноземної мови, в тому числі в умовах підготовки нефілологів, давно привертає 

до себе увагу вчених. Історичний ракурс розгляду даного питання дозволяє 

встановити, що спроби в дослідженні лінгводидактичної ролі культури 

робилися представниками різних методичних напрямків. 

Глобальні трансформації, що відбуваються в світі з кінця 90-х рр. ХХ 

століття, сприяли виробленню та становленню нової парадигми освіти, 

націленої на формування не «людини заради виробництва», а «людини серед 

людей», тобто особистості, яка зможе безболісно функціонувати в 

полікультурному світі. Це, в свою чергу, може бути досягнуто за умови 

посилення соціально-гуманітарної, ціннісної орієнтованості освіти за рахунок 

розширення соціокультурного контексту. Ідеї, які зародилися в той період, 

отримали бурхливий розвиток в наступні роки, цей процес триває і понині, 

входячи в стадію свого остаточного методологічного обґрунтування. Саме 

питання про взаємодію і взаємовплив мови та культури став ключовим в 

переосмисленні підходів до навчання ІМ взагалі і навчання її у немовному ВНЗ 

зокрема. 

Таким чином, очевидно, що ідея інтеграції компонентів культури у мовну 

освіту нефілологів – це ідея сучасна, підготовлена довгим ходом історичного і 

діалектичного становлення методичних та лінгводидактичних ідей, теорій і 

концепцій.  

Розгляд у лінгводидактичному ракурсі актуального стану питання про 

співвідношення мови і культури дозволило виявити ряд культурооріентованих 

підходів (лінгвокраїнознавчий, соціокультурний етнографічний, 

лінгвокультурологічний та міжкультурний) до навчання іноземних мов і 

визначити їх значущість для умов навчання в немовному ВНЗ. 

Лінгвокраїнознавчий підхід з'явився першою спробою інтегрованого 

вивчення мови і культури у вітчизняній методиці. Основоположниками даного 

підходу Е.М. Верещагіним і В.Г. Костомаровим була розвинена і обґрунтована 

думка про необхідність одночасного вивчення національної культури народу і 

його мови. Предметом лінгвокраїнознавства стало вивчення мови з метою 

виявлення в ньому національно-культурної специфіки. У контексті цього 

підходу основним джерелом лінгвокраїнознавчої інформації був лексичний 

склад слова. У зв'язку з цим основна увага дослідників була приділена 

вивченню еквівалентних і безеквівалентних лексичних понять, фонової 

лексики, термінологічної лексики, фразеологізмів. 
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Детальний аналіз, проведений з метою виявлення можливості 

використання даного підходу в немовному ВНЗ, свідчить про повну відсутність 

робіт, присвячених застосуванню цього підходу при навчанні студентів 

немовних ВНЗ. Це пов'язано з тим, що, по-перше, курс навчання ІМ у 

немовному виші носить суто професійно спрямований характер, тому 

неможливо використовувати на заняттях з іноземної мови досить великий обсяг 

матеріалу лінгвокраїнознавчого характеру. По-друге, мала кількість годин, що 

відводиться на вивчення іноземної мови, навряд чи дозволить вирішувати ці 

завдання, навіть якщо б вони були поставлені. Це дає підставу стверджувати, 

що лінгвокраїнознавчий підхід переважно використовується для підготовки 

філологів, лінгвістів-викладачів, педагогів. 

Наступний підхід – лінгвокультурологічний (В.Н. Телія, В.В. Воробйов, 

В.П. Фурманова, В.А. Маслова, Ю.С. Степанов, Н.Д. Арутюнова, В.В. 

Червоних) – з'явився з розвитком і становленням такої науки, як 

лінгвокультурологія. Цей підхід при навчанні мови дає можливість 

інтерпретувати мовну семантику як результат культурного досвіду, тобто 

«Бачити мовну одиницю в якості не тільки репрезентанта конкретного мовного 

рівня, що володіє характерними граматичними ознаками, але й одиниці 

культурної пам'яті народу» [1, с. 36]. 

Що стосується навчання іноземної мови студентів-нефілологів, то робіт, 

які передбачають використання лінгвокультурологічного підходу, виявлено не 

було. Це наводить на думку про проблемність і складність використання цього 

підходу в таких освітніх умовах, оскільки лінгвокультурологічний підхід 

передбачає досить глибокі знання іноземної мови для дослідження проявів 

культури народу в цій мові.  

Основоположниками етнографічного підходу (M. Byram and V. Esarte-

Sames, M. Byram and G. Zarate, M. Byram, Ch. Kramsh) була висловлена думка 

про те, що навчання мові та культурі повинно приводити не просто до 

оволодіння якимись фоновими знаннями, а до розвитку у студентів здатності 

адаптуватися до нових мовним ситуацій. Як зазначає М. Байрам, при навчанні 

ІМ особливу увагу має бути приділено «підготовці студента до 

непередбаченого, замість тренування передбачуваного» [4, с. 8]. 

В рамках цього підходу головним є вміння зрозуміти чужу поведінку і 

взаємодіяти з представниками іншої культури, що володіють іншим набором 

цінностей. Самостійне дослідження (можливо сумісне з викладачем) і 

інтерпретація «чужої» культури дозволяють міркувати про свою культуру, 

оцінювати її, сприймати і розуміти її з точки зору стороннього спостерігача. 

Незважаючи на визнання значущості етнографічного підходу за 

кордоном, у вітчизняній методичній науці цей підхід досліджується досить 

мало. Це пов'язано з низкою об'єктивних причин. До них, зокрема, можна 

віднести відсутність умов «залученого» спостереження, а також незнання 

студентами різних методів етнографічного дослідження (інтерв'ювання, 

постулювання значень і їх верифікація).  

При соціокультурному підході пріоритетне становище набуває орієнтація 

на навчання в контексті діалогу культур, що припускає створення дидактико-
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методичних умов для порівняльного гуманістично орієнтованого паралельного 

вивчення іншомовної та рідної культур при формуванні комунікативних умінь 

міжкультурного спілкування, при чому методичної домінантою має бути 

орієнтація на формування учнів як учасників діалогу культур» [3, с. 166]. 

Нечисленність робіт по соціокультурному підходу стосовно навчання ІМ 

студентів-нефілологів свідчить про те, що на даний момент він практично не 

отримав широкого розповсюдження в немовних ВНЗ. Причина цього криється в 

тому, що орієнтація на навчання ІМ у контексті діалогу культур має обмежену 

сферу свого впливу. 

Характеризуючи в цілому розглянуті культурознавчі підходи вітчизняних 

та зарубіжних вчених, можна зробити висновок, що жоден з них, в силу ряду 

об'єктивних обставин, практично не поширював свого впливу на навчання ІМ у 

немовному ВНЗ. Тим не менш, деякі положення і сама сутність цих підходів 

підвели дослідників до нового розуміння культури в навчанні ІМ в таких 

освітніх умовах. Це нове розуміння культури знайшло своє втілення, цілісний 

опис в рамках основних положень міжкультурного підходу до навчання ІМ. 

В основі міжкультурного підходу, який став логічним продовженням 

культорологічних підходів, лежить ідея про необхідність підготовки студентів, 

які вивчають ІМ, до ефективного здійснення міжкультурної комунікації. 

У методичній науці існують численні праці зарубіжних дослідників, в 

яких розробляються ідеї міжкультурного навчання (E. Kwakernaak, G. Heinrici, 

HJ Krumm, D. Roesler, J. House, F. Schmoee, E. Oksaar та ін), а також робіт 

вітчизняних дослідників, присвячені питанням навчання ІМ в рамках 

міжкультурного підходу в мовному (І.І. Халєєва, В.П. Фурманова, Н.В. 

Філіпова, Л. А. Гусейнова, І.В. Третьякова, Чень Шуан) і немовному (Г.В. 

Єлізарова, О.В. Сиромясов, М.Г. Євдокимова, І.Л. Плужник) ВНЗ. 

Аналіз виявленої літератури дозволяє дійти висновку про те, що саме 

міжкультурний підхід є найбільш прийнятним для навчання ІМ студентів-

нефілологів. Це обумовлено тим, що вузівський курс, як зазначалося вище, 

носить професійно-орієнтований характер, тому «його завдання повинні 

переважно визначатися особливостями мовнокоммунікатівної діяльності в 

ситуаціях ділової міжкультурної взаємодії. Стосовно ділової культури 

необхідно враховувати міжкультурні відмінності, спільні риси культур для 

вибору стилю, стратегій і тактик комунікації в кросскультурних ділових 

ситуаціях» [2,  с. 96], і відповідно, готувати до цього майбутніх професіоналів. 

Таким чином, здатність аналізувати і порівнювати особливості носіїв 

різних культур, як домінанта міжкультурного підходу, стає особливо значущою 

при підготовці сучасного фахівця-нефілолога. При цьому новий освітній – 

міжкультурний – акцент не зажадає внесення істотних змін в об'єктивно 

сформовану систему навчання ІМ. Немає потреби нескінченно розширювати 

культурологічний лексикон і тезаурус студентів (як того вимагають 

вищезгадані підходи). Можна обмежити сфери діалогу культур тільки 

середовищем міжкультурної професійної взаємодії, і в рамках цієї обмеженої 

сфери виробляти міжкультурний аналіз. До того ж цей аналіз навряд чи зажадає 

особливої підготовки студентів (як це передбачається в разі етнографічного 
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підходу). Технології та методики міжкультурного підходу досить прості і вони 

можуть бути підвладні студентам немовного ВНЗ. 

На підставі вищезазначеного матеріалу можна зробити висновок, що 

стосовно підготовки студентів немовного ВНЗ доцільно ставити і вирішувати 

питання про переорієнтацію процесу їхнього мовного навчання з позицій 

міжкультурного підходу. Мова в цьому випадку стає інструментом діалогу 

професійних культур і ефективним знаряддям реалізації всіх професійних 

комунікативних інтенцій фахівця, пов'язаних із взаємодією з представником 

іншої культури, країни, іншого соціуму. 
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MULTIMEDIA TECHNOLOGIES: CHALLENGES AND 

PERSPECTIVES IN LEARNING PROFESSIONAL ENGLISH 
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Національний технічний університет України «КПІ» 

 

There are many ways in which online and mobile technologies can be used for 

study. Multimedia technologies have become necessary in everyday studying. We 

can combine effective e-learning with practical tips for using technology successfully 

to give a smart approach to accessing, recording, sharing and revising information 

and knowledge. Blended and online learning is nowadays widespread, with students 

from both campuses based and distance universities and colleges facing the prospect 

of online study either for part or a whole of their course of study. Online study is 

often integral to student life in further and higher education, and needs to take its 

place as an essential part for students from different backgrounds.  

Traditional learning demands literacy. It implies the use of dictionaries, 

explanations of grammatical rules, exercise drills to practice new structures. 

With the development of new technologies multimedia is becoming very 

popular in foreign language teaching. The prerequisites for multimedia learning make 

far stronger demands on all the actors playing on the e-learning stage. These 

additional demands are for computer or digital literacy of 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 
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and manage processes of learning effectively. In fact, digital literacy is probably a 

greater challenge for teachers than for students. Nowadays, in the information 

society, the whole mode of life may change many times within the life of a single 

generation. 

Now the teacher is more of a consultant, he or she is a team co-operator. The 

role of the student is to be active in the teaching or learning process in a wide context, 

create on-line groups. Innovation of teaching process can be achieved by means of 

the Internet. 

Therefore, we were challenged to achieve maximum effectiveness of the self-

study component by providing a creative study environment for students. The most 

promising way to arrange this is to use information and communication technologies 

for management and support of self-studying. The study course is divided into 

semester units, 36 hours each. This self-study network of supervised units should 

reasonably contribute to the training provided in regular classes. The objective of this 

is to provide students with a curriculum to lead postgraduates to the level of 

proficient speakers.  

The analysis of available tools for achievement of the above-mentioned 

objective concentrated on two directions: universal e-learning platforms and 

specialized language learning systems. The system MOODLE has been chosen as a 

comprehensive E-learning platform. The main advantages of MOODLE include 24/7 

access, up-to-date teaching materials, an individual educational area, student-to-

teacher and student-to-student communications, self-assessment, tests, and others, as 

well as those connected to it being an open source system. Openness means a 

possibility to develop one‘s own components and to integrate specialized plug-ins 

into the system. For example, Hot Potatoes‘ plug-ins established a reputation as 

advanced free lesson construction software for the study of foreign languages. 

Nowadays Mobile Learning for learning English has become quite popular. As 

a rule designers create their English lessons also on MOODLE.  

The m-learning project – funded by the European Commission, the project 

partners and (in England) the Learning and Skills Council – was considered highly 

innovative and unusual. It not only involved developing learning materials to run on 

handheld devices in a time of rapid technological development The range of 

computer-like functionality offered by top-of-the-range devices is leading some 

observers to speculate that many people in the not-so-distant future will start to see 

the mobile phone as an alternative to a PC, but also targeted reluctant young adult 

learners with poor literacy or numeracy.  

The firm Urban Planet Mobile has made a great contribution to teaching 

English on platform MOODLE via mobile phone [3]. Urban Planet Mobile is a tool 

for education designed for the mobile phone with global accessibility in mind. Since 

70% of all phones access audio files and text only, as opposed to smartphones with 

photo, video, etc., country specific audio lessons have been developed in English for 

download over the air directly to the phone. These are stored as ringtone files. 

Writing Planet is an upcoming product, debuted today, which aims to revolutionize 

the English learning classroom. 
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The students from National Technical University of Ukraine ―Kyiv Polytechnic 

Institute‖ from the faculty of Aircraft and Space Systems took part in ―Write 

Assistance Essay Project‖. They have written 28 essays on-line. 

The usage of information and communication technology will allow students to 

advance at their own speed with the highest effectiveness for everyone. Other course-

accompanying tools allow teachers to assess students‘ progress on a regular basis 

(weekly, monthly, semester). This approach simplifies the introduction of a credit-

rating system and allows regular feed-back. Additional accessories to the course 

which have been stored on the course portal (samples of job applications; CVs; cover 

letters; business presentations; project applications; e-mail correspondence; minutes 

of business meetings) will help students to get better prepared for their professional 

activities. 
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ІНТЕГРАЦІЯ МЕДІАОСВІТИ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ   

ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Н.М. Духаніна  

кандидат педагогічних наук,  

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

Останніми роками в психолого-педагогічній літературі активно 

досліджуються питання впровадженням медіаосвіти та її технологій у 

навчально-виховний процес вищої школи. За О. Федоровим, медіаосвіта – це  

„процес розвитку особистості за допомогою і на матеріалі засобів масової 

комунікації (медіа) з метою формування культури спілкування з медіа, творчих, 

комунікативних здібностей, критичного мислення, вмінь повноцінного 

сприймання, інтерпретації, аналізу й оцінки медіатекстів, навчання різних форм 

самовираження за допомогою медіатехніки‖ [3, с. 26].  

В матеріалах конференції ЮНЕСКО (Education for the Media and the 

Digital Age (1999 р.) зазначено, що „медіаосвіта пов'язана з усіма видами медіа 

(друкарськими і графічними, звуковими, екранними тощо) і різними 

технологіями; вона дає можливість людям зрозуміти, як масова комунікація 

використовується в їх соціумах, опанувати здібності використання медіа в 

комунікації з іншими людьми; забезпечує людині знання того, як: 

1) аналізувати, критично осмислювати і створювати медіатексти; 2) визначати 

джерела медіатекстів, їх політичні, соціальні, економічні, культурні, освітні 

інтереси, їх контекст; 3) інтерпретувати медіатексти і цінності, поширювані 

медіа; 4) підбирати відповідні медіа для створення і поширення своїх власних 

медіатекстів і отримання зацікавленої в них аудиторії; 5) отримувати 

можливість вільного доступу як до сприйняття, так і до продукування медіа.  

Виділяють наступні підходи впровадження медіаосвіти у педагогічний 

процес: інтегрований підхід (через традиційні дисципліни – зображального 

мистецтва, історії, літератури, музики тощо); факультативний підхід 

(організація мережі гуртків, клубів, секцій тощо); спеціальний підхід 

(створення спеціальних курсів) [3, с. 149–158]. 

Аналіз науково-педагогічних вітчизняних та зарубіжних досліджень дав 

підстави вважати, що сьогодні найбільш ефективною і перспективною є 

технологія інтеграції медіаосвіти з курсом іноземної мови, оскільки обидва 

явища ґрунтуються на ідеї комунікації. Л. Іванова, вважає, що оскільки 

іноземна мова вивчається як засіб спілкування, а тематика і ситуації для 

мовлення привносяться ззовні, тому вона, як ніякий інший навчальний предмет, 

відкрита для використання змісту з різних галузей знань, у тому числі 

медіаосвіти [2].  

Погоджуємося з думкою медіапедагогів (Л. Іванової, Н. Хлизової), що 

навчання іншомовного спілкування повинно бути спрямоване на підготовку 

особистості готової до здійснення не лише міжмовної, міжкультурної, але й 

медіатизованої комунікації, що особливо актуально в умовах посилення 

комунікативної інфраструктури. Л. Іванова визначає іншомовне медіатизоване 
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спілкування як взаємодію людини з іншомовними ЗМК, змістом якої є 

осмислення порівняльної цінності даного медіапродукту, його емоційно-

смислових відносин і прихованої складової [2]. Згідно з концепцією діалогу 

культур, вважаємо, що медіаосвітні технології повинні бути зорієнтовані на 

оволодіння особистістю знаннями, уміннями і навичками, необхідних для 

створення якісних медіатекстів як конструктивної форми міжкультурної 

комунікації.  

Отже, одним із основних завдань інтеграції медіаосвіти з курсом 

іноземної мови є формування медіакомпетентності вторинної мовної 

особистості, що являє собою інтегративну, стратегічну характеристику 

індивіда, яка складається з сукупності спеціальних здібностей і готовностей, що 

дозволяють особистості взаємодіяти в єдиному світовому інформаційному 

просторі, здійснювати міжмовну і міжкультурну комунікацію на 

медіатизованому, опосередкованому сучасними медіа, рівні [6]. 

Створення медіаосвітнього середовища у процесі навчання іноземних мов 

є важливою умовою, оскільки дає змогу наблизити академічну атмосферу 

вищої школи до реалій сучасного інформаційного суспільства, сприяє 

максимально повному задоволенню інформаційно-освітніх потреб суб'єктів 

навчальної діяльності, підвищує мотивацію до навчання за посередництва та на 

матеріалі іншомовних медіа, розширює пізнавальні можливості особистості, 

розвиває творчі здібності вихованців тощо. Змістове наповнення 

медіаосвітнього середовища, що складається із іншомовних медіатекстів різних 

видів та жанрів (відео, аудіо, друкарський текст, зображення, анімація тощо), 

інформації, що зберігається в базах даних, електронних освітніх ресурсів 

служить як засобом, що сприяє формуванню усіх видів мовленнєвої діяльності, 

так і основою для здійснення медіаосвітньої діяльності. 

На думку Н. Хлизової ефективними педагогічними умовами, що 

сприятимуть формуванню медіакомпетентності вторинної мовної особистості є: 

– залучення студента до активної іншомовної медіадіяльності у процесі 

навчання іноземної мови з урахуванням його індивідуального рівня 

медіакомпетентності, виявленим в ході педагогічного моніторингу; 

– введення медіаосвітнього компонента в навчально-методичний 

комплекс дисципліни «Іноземна мова» (мовний веб-портфоліо, веб-сайт, веб-

квест і т.д) 

– регулярне і педагогічно обґрунтоване застосування широкого медійного 

спектру в процесі медіаосвіти та навчання іноземної мови не тільки з метою 

односпрямованої дидактичної функції, орієнтованої на підвищення 

ефективності процесу навчання іноземної мови, але й з метою формування 

медіакомпетентності вторинної мовної особистості студента. 

– систематична діагностика рівнів сформованості медіакомпетентності 

вторинної мовної особистості студента викладачем і студентами на всіх етапах 

її становлення та корекція в напрямку вдосконалення [6]. 

Упровадження медіаосвіти у процес навчання іноземних мов при 

дотриманні необхідних педагогічних умов, змінює характер діяльності його 

суб‘єктів, який полягає в удосконаленні або трансформації методів, змісту та 
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темпу навчання, сприяє створенню високої мотивації до вивчення іноземних 

мов, забезпечує системність та міцність іншомовних знань, навичок і умінь на 

основі збільшення теоретичних і фактологічних медіакомунікативних знань. А 

також сприяє збільшенню обсягу мовної практики як у плані рецепції (вміння 

сприймати інформацію), так і продукції (вміння створювати і передавати 

медіаінформацію); суттєво розширює обсяг потенційного словника, 

граматичних явищ; збільшує активний словниковий мінімум, зокрема за 

рахунок рухливих кордонів між пасивним і активним словником, а також за 

рахунок розширення досліджуваної проблематики; сприяє включенню 

студентів у систему соціокультурних зв'язків на основі невербальних форм 

комунікації за допомогою технічних засобів, глобальних та інтерактивних 

систем комунікацій; отриманню іншомовної інформації через інформаційні 

банки даних різних наукових центрів і бібліотек світу; участь у 

телекомунікаційних проектах тощо [5; 6]. 

Створення курсу іноземної мови, що поєднує власне цілі, завдання та 

зміст дисципліни і медіаосвіти, з опорою на концептуальні засади 

медіакультурного підходу сприятиме: культурі спілкування з медіа; етичній й 

естетичній спрямованості навчання за допомогою та на матеріалі  іншомовних 

медіа; розумінню завуальованого змісту соціальних, економічних, політичних і 

культурних іншомовних медіатекстів; формуванню та реалізації художньо-

мистецького, креативного потенціалу особистості в результаті медіаосвітньої 

діяльності; формуванню іншомовних культурних цінностей студента засобами 

медіа й бачення цілісної картини світу; розвитку умінь та навичок міжмовної, 

міжкультурної комунікації засобами медіа на основі поваги, взаєморозуміння, 

терпимості до культурних відмінностей і подолання бар'єрів. 
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ФОРМУВАННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ 

КУРСАНТІВ ЗА УМОВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ПЕДАГОГІЧНОГО ТА МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

О.М. Єфімова 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

Нині вітчизняна педагогічна наука, підтримуючи інноваційну освітню 

парадигму, прагне подолати існуючий дисбаланс між необхідним і фактичним 

рівнем професійної освіти з метою успішної інтеграції в європейський освітній 

простір. З іншого боку, проблема іншомовної підготовки майбутніх офіцерів 

актуалізується геополітичними, соціально-економічними, техніко-

організаційними змінами, що відбулися у вітчизняній військовій галузі. Тому 

випускники вищих військовихнавчальних закладів(ВВНЗ) мають відповідати 

новим вимогам, що ставляться до професійної діяльності офіцерів. Іншомовна 

підготовка курсантів за умови вдосконалення її організаційно-педагогічного та 

методичного забезпечення, може зробити реальний внесок у розв‘язання 

актуального завдання – формування високого рівня іншомовної комунікативної 

компетентності (ІКК) майбутніх офіцерів з урахуванням перспективи 

входження України до НАТО та Європейського Союзу. 

Аналіз літературних джерел дає підстави стверджувати: сутність процесу 

навчання у ВВНЗ полягає в тому, що це – цілеспрямований, системно 

організований процес забезпечення курсантів знаннями, вміннями і навичками 

при свідомій та активній участі усіх учасників цього процесу. Процес навчання 

у ВВНЗ позначений приманною йому логікою реалізації, яка проступає у 

спільній діяльності викладача та курсантів: усі ланки взаємодії зумовлюються 

попередньою спільною роботою і відповідають вимогам стосовно здійснення 

провідної мети – досягнення вищих щаблів професійної майстерності у 

військовій справі. 

Логіка процесу навчання вимагає від педагога постійного творчого 

підходу, врахування усіх чинників й обставин, які можуть впливати на процес 

оволодіння курсантами знаннями, уміннями і навичками щодо формування 

відповідних компетенцій. У другій половині ХХ ст. проблема компетентнісного 

підходу у підготовці фахівців різних професій набула гострого звучання. На 

наш погляд, саме компетентнісний підхід лежить в основі належного 

викладання іноземних мов у ВНЗ. 

У наукових дослідженнях вирізняються так звані „ключові 

компетентності‖, які мають суттєве значення у процесі викладання іноземних 

мов у ВВНЗ: 1) компетентність у сфері самостійної пізнавальної діяльності, яка 
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ґрунтується на засвоєнні способів набуття знань з різних джерел інформації; 

2) компетентність у комунікативній діяльності (здатність до продуктивного 

спілкування, співробітництва, толерантності, пошуку змістових компромісів, 

уміння користуватися різними засобами комунікації – вербальними і 

невербальними, технічними і мультимедійними та ін.); 3) компетентність у 

сфері суспільно-громадської діяльності (виконання ролі громадянина, виборця, 

споживача, виробника різних благ тощо); 4) компетентність у сфері соціально-

трудової діяльності (вміння аналізувати ситуацію на ринку праці, оцінювати 

власні професійні можливості, орієнтуватися в нормах і етиці трудових 

взаємовідносин); 5) компетентність у побутовій сфері (вміння піклуватися 

здоров‘ям, виконувати родинно-побутові обов‘язки тощо); 6) компетентність у 

сфері культурно-дозвільній діяльності (вибір шляхів і способів використання 

вільного часу, культурного та духовного збагачення особистості). 

Як показує досвід, в основу процесу підготовки військових фахівців з 

вищою освітою необхідно покласти концепцію „професійної освіти‖, 

орієнтованої на формування у курсантів професійної компетентності та 

професійних установок. При цьому розрізняють такі типи компетентності: 

а) концептуальна або наукова(розуміння теоретичних засад професії); 

б) інструментальна (володіння базовими професійними вміннями та 

навичками); в) інтегративна (здатність поєднувати теорію та практику); 

г) контекстуальна (розуміння соціального, економічного та культурного 

середовища, в якому здійснюється практика); д) адаптивна (уміння передбачати 

важливі для професії зміни та спроможність адекватно на них реагувати); 

е) компетентність в міжособистісній комунікації (уміння ефективно 

користуватися письмовими, усними і технічними засобами комунікації). 

Нині навчання іноземної мови у ВВНЗ є невід‘ємною та вкрай важливою 

складовою професійної підготовки військового фахівця. Адже знання іноземної 

мови постає одним із показників освіченості сучасної людини [3, с. 112]. 

Кінцева мета названої дисципліни охоплює формування у курсантів готовності 

і здатності до міжкультурної комунікації, практичне володіння ІКК, тобто 

„вміння зіставляти мовні засоби з конкретними цілями, ситуаціями, умовами та 

завданнями мовленнєвого спілкування‖ [1, с. 28]. Специфіка комунікативної 

спрямованості курсу іноземної мови полягає у поєднанні професійно-ділової та 

соціокультурної орієнтації іншомовної комунікації. 

Однією з важливих цілей навчання іноземній мові, у тім числі у ВВНЗ, 

є, як уже підкреслювалося, формування ІКК. Оцінка її рівня залежить від 

вироблення адекватних засобів, методів і технологій. Наявність відповідного 

рівня ІКК надає курсантові можливість бути учасником ефективного 

спілкування, а відтак – співпрацювати з партнерами в усіх сферах 

життєдіяльності. З цього погляду, іноземна мова є вже не лише навчальною 

дисципліною, а й стає засобом розширення співробітництва, досягнення 

взаєморозуміння і збагачення культури особистості. Отже, ІКК є важливою 

складовою професійної компетентності сучасного військового фахівця. 

Комунікативна компетентність характеризується не тільки властивими 

конкретному фахівцеві індивідуально-психологічними властивостями, а й 
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контекстом його професійного та соціального середовища. Окреслену 

професійну якість особистості відрізняють три стрижневі ознаки: 1) практичне 

володіння індивідуальним запасом вербальних і невербальних засобів для 

актуалізації інформаційної, експресивної та прагматичної функцій професійної 

комунікації; 2) вміння варіювати комунікативні засоби та процеси комунікації у 

зв‘язку з динамікою ситуації професійного спілкування; 3) вміння побудови 

мовленнєвих актів відповідно до мовних та мовленнєвих норм. 

Таким чином, під іншомовною комунікативною компетентністю 

майбутнього офіцера розуміємо складне, інтегральне особистісне утворення, 

що уможливлює його здатність комунікувати у процесі іншомовного фахово 

зорієнтованого спілкування, а також створювати й управляти дискурсами на 

військово-професійну тематику.Водночас, ІКК майбутнього офіцера має бути 

цілісною, системною, поліфункціональною та мобільною. 

Сутність іншомовної комунікативної компетентності майбутнього 

офіцера розкривається у певному рівні володіння ним іноземною мовою, 

мовленням, соціокультурними та військово-професійними знаннями, вміннями 

і навичками, що дають можливість доцільно варіювати мовленнєву поведінку 

залежно від функціонального чинника іншомовного спілкування. 

Отже, іншомовна комунікативна компетентність охоплює передовсім 

лінгвістичну, мовленнєву та соціокультурну компетенції, які складають її 

структурну побудову. 

Лінгвістичний або мовний компонент передбачає знання структури мови, 

адекватне використання мовних одиниць у мовленні, здатність зіставляти їх з 

національно-культурною семантикою, тобто уможливлює володіння мовними 

засобами, процесами створення і розпізнавання тексту. У свою чергу, 

мовленнєвий компонент – це знання правил мовленнєвої поведінки, їх 

застосування у відповідній ситуації, а також спроможність розуміти й 

створювати мовленнєве висловлювання. 

Щодо соціокультурного компонента, то доцільно зазначити наступне. 

Первинним тут є знання соціального й культурного життя суспільства, яке 

передбачає вивчення не лише рідної, а й чужої культури. Звідси – уміння 

розпізнавати та аналізувати ситуацію іноземною мовою, оцінювати її, 

знаходити шляхи розв‘язання комунікативних завдань і досягати кінцевої мети. 

Іноземна мова, на відміну від інших навчальних предметів, втілює собою 

як мету, так і засіб навчання. Мовленнєва спрямованість реалізовується через 

спілкування, комунікацію. Примітна деталь: передусім викладач іноземної 

мови повинен володіти високим рівнем комунікативної компетентності, адже 

педагогічна діяльність використовує засоби і способи, що характерні для 

спілкування, а тому вона і вибудовується згідно законів комунікації. 

Істотну роль у проведенні навчальних занять з іноземної мови у ВВНЗ з 

акцентом на їх практичну спрямованість відіграє ситуативність, оскільки 

бажання висловлюватися на конкретну тему з‘являється у курсантів лише у 

реальній або відтвореній комунікативної ситуації. У цьому сенсі важливе 

значення має використання викладачем відповідних форм, методів і засобів 

розвитку креативних здібностей курсантів. Педагогічна практика викладання 
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іноземної мови у Військовому інституті телекомунікацій та інформатизації 

Національного технічного університету України „Київський політехнічний 

інститут‖ засвідчує: якісний результат у роботі з курсантами молодших курсів 

дають спонукання до творчого пошуку, ділові ігри, групові методи розв‘язання 

проблемних ситуацій (інтеракції). Натомість на заняттях з курсантами старших 

курсів доцільно застосовувати вільні творчі дискусії, а також організаційно-

діяльні ігри. Названі види навчальної роботи мотивують у курсантів прагнення 

до творчості, а відтак – до самовираження та самоствердження. Усе це сприяє 

підвищенню якості засвоєння змісту дисципліни і розвитку креативних 

здібностей майбутніх офіцерів. 

Створення мотивів й умов, в яких курсанти можуть проявляти 

пізнавальну активність і відчувати бажання реально користуватися набутими 

знаннями та сформованими мовленнєвими уміннями й навичками, – своєрідна 

передумова для розкриття їхніх творчих здібностей. Для цього на заняттях 

доцільно використовувати інформативний і пізнавальний матеріал, що 

орієнтований на розвиток особистісної активності [2, с. 22]. Варто підкреслити 

наступний факт: іноземна мова як навчальний предмет вносить помітний вклад 

у культуру розумової праці курсантів з урахуванням потенціалу таких 

специфічних навчальних умінь, як уміння користуватися білінгвальними 

лінгвістичними словниками, граматичними довідниками, пам‘ятками щодо 

раціонального виконання навчальних завдань тощо. Усе це навчає курсантів 

самостійної праці, створює підґрунтя для розвитку потреби у лінгвістичній 

самоосвіті. 

Таким чином, ефективність функціонування педагогічного процесу у 

вищому військовому навчальному закладі як системи, якість підготовки його 

випускників значною мірою залежать від рівня усвідомлення з боку педагогів і 

курсантів завдань навчання, виховання, психологічної підготовки 

й особистісного розвитку майбутніх офіцерів. Адже педагогічний процес у 

ВВНЗ – це цілеспрямована, спеціально організована система навчальної та 

виховної діяльності професорсько-викладацького складу, керівництва 

навчального закладу та громадських організацій, спрямована на підготовку 

кваліфікованих військових фахівців. 
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APPROACHES OF TEACHING ENGLISH FOR 

TELECOMMUNICATION 

 

Lyudmila Zhygzhytova 

National Technical University of Ukraine "KPI" 

 

We live in the information era, and no one can deny the role of 

telecommunication in our life. But educating highly qualified teachers of English is a 

challenging task due to a number of problems arising from different levels of 

background knowledge of undergraduates both in the subject fields and language 

proficiency. 

A lecturer from New Bulgarian University Dora  Blagova offers to structure 

the course for maximum flexibility based on TBL (Task-Based Learning) and PBL 

(Problem-Based Learning) approaches and the Internet as a resource.  

The telecommunication industry combines computer science and electrical 

engineering disciplines. Networking professionals and communication specialists 

require knowledge in numerous areas: computer engineering, information 

management, telecommunication networking, wireless communication, satellite, 

radio, TV and other spheres of this kind. Any of the major topics can be dealt with 

not only on a technical level but also on many others. For instance, business-market, 

players, company strategies, marketing, law, politics, e-commerce etc. 

The discourse of telecommunication is modeled by all these disciplines. There 

are various types of texts to be dealt with, including business letters, strategic 

planning, manuals, articles where students will encounter a variety of theoretical 

structures. Within the semiotic view of language as a representational device 

interconnected with the other representational device of culture, Dr. Danesi develops 

a network theory as a framework for discussing language acquisition. He places 

emphasis on the conceptual and metaphoric networks, stating that the acquisition of 

the conceptual structure and lexis is not enough.        

Another method which deviates from the syllabus is organized in terms of 

grammar and vocabulary is the task-based learning. An English scientist, Dr. Willis 

defines TBL as an activity which involves the use of language but in which the focus 

is on the outcome of the activity rather than on the language used to achieve that 

outcome. The syllabus is organized around tasks which the learners are expected to 

carry out in the language, such as using the telephone to obtain information; drawing 

maps based on oral instruction; giving orders and instruction to others, etc. 

While in TBL a task is an activity which is designed to help achieve a 

particular language goal and the answer is known to the teacher, in PBL problems are 

ill-defined, there are several possible solutions and the answers are not known to the 

instructor. All these approaches are new trends in methodology which turn the focus 

from language practice to dealing with real life problems in the solution of which 

language is a tool and the study of the language is necessitated by the need to 

appropriate the tool so that the task is done and the problem is solved. 

Mutual cooperation with lecturers in telecommunication is very useful as the 

problem-solving task will have a real outcome. The major subject lecturer can 
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suggest a case or a task the outcome of which is to be presented as a course 

assignment in his/her discipline. The language teacher is the one that organizes the 

preparation, the development and the fulfillment of the task, which can only be done 

using a foreign language as a tool for getting information, developing knowledge in 

the field. In this process, the teacher, who is looking for answers together with the 

students as he/she doesn‘t know the answer beforehand, naturally becomes a partner 

and an assistant, providing guidelines and sharing experience in finding the answers. 

The place and the role of language instruction changes as there isn‘t a syllabus 

organized in terms of grammar and lexis that helps students master ―the target 

language in ready-to-assimilate pieces‖ as Dr. Foster considers, starting with easier 

elements and gradually proceeding to more difficult ones. Language points to cope 

with appear while working on the problem or the task and they are dealt with as they 

arise. The teacher can also provide the students with handouts explaining 

grammatical points, giving examples, revealing the relation between grammar and 

text. For example, to help reading comprehension some information may be given in 

cohesion, how it is realized and how it can help understanding. Some practice can be 

done with the help of appropriate tasks, those that can be done by finding clues in the 

text. 

So, we may state that PBL as a general framework seems to be the most 

appropriate approach. Techniques from other methods and approaches can be used 

and successfully applied, but not in the structured way that more traditional methods 

require. Students do not use English while working on solving the problem, which 

prevents them from reaching language proficiency. This could be overcome by using 

the Internet not only as an information source, but for communication as well. 
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DICTATION AS AN INTEGRATED SKILLS ACTIVITY 

 

Svitlana Zhytska 

National Technical University of Ukraine "KPI" 

 

Developing writing skills is considered to be one of the most difficult tasks for 

students. They need to do quite a lot of writing assignments during their studies and 

after graduation. But only some of them have proper writing skills and sufficient 

practice in writing. Our task is to help students develop their writing skills and 

provide them with appropriate exercises. Although there is usually a lot of written 

practice in the classroom, in the form of grammar and vocabulary exercises, these do 

not tend to offer much practice in communication. There is often a large amount of 

written language practice, where students do grammar or vocabulary exercises: filling 

in the blanks, transforming sentences, ordering words, practicing patterns. Even 

activities which at first sight appear to be developing the skill, such as the writing of 
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letters and stories, are often transformed into written language practice by an 

approach to assessment which concentrates solely on accuracy and ignores message. 

However, the development of the skill of writing, communicating with other people 

(or with oneself) through writing, can be done at all levels and is an essential part of 

communicative competence. Students need help when writing, which must come 

during the whole writing process and not only in the form of teacher corrections and 

comments on the final product. According to some authors, dictation became an old-

fashioned activity when we started teaching language communicatively. Dictation 

was defined as not a realistic skill because in everyday life students need to write 

texts from dictations not so often. As Nick Dawson wrote, dictation was seen as the 

resource for the lazy teacher with no planned lesson, filling classroom time with a 

dictation task. Students are divided by dictations into those who like the challenge 

and others who find dictations stressful and demotivating. 

Thinking about dictation we are to decide if it is a listening or writing activity 

or if it is an integrated skills activity. Dictation started as a mother tongue activity. 

The aim was to teach students to write quickly and accurately. In these dictations 

teachers paid more attention to writing and spelling, little attention was given to 

listening.  When dictation is used in the foreign language classroom, it becomes clear 

that comprehension is a fundamental part of successful dictation.  In a foreign 

language classroom listening comprehension is vital for successful dictation. That‘s 

why we can say that, in spite of the fact that dictation has little practical purpose, it is 

a valuable learning activity. It requires both comprehension and writing skills. 

Initially learners engage individually in the creative reconstruction of the text from 

memory and from their own linguistic resources. They then share this with others in a 

process of gradual approximation to the final product. With time and practice they 

learn to refine and develop their own linguistic resources but always in relation to 

what they already know. The contributions of individual and group effort are well 

balanced. In traditional dictation, students‘ output is the exact written transcription of 

the audio input and students should know the type of the required output. In 

traditional approach to dictation the teacher may read a prepared text; quickly or 

slowly, once or repeatedly, in a normal or ‗character‘ accent. The students may be 

expected to write at dictation speed, or be given time to re-read their work to make 

corrections, or be allowed to compare their written scripts with classmates to check 

and correct.  

Traditional approach to dictation has a number of disadvantages such as: 

- As the dictated text is usually an extract from a longer narrative text students 

try to understand language without supporting context; 

- Students only hear and write a coherent text, not the varieties of the language 

(e.g. email addresses, telephone numbers); 

- Students don‘t take notes of telephone messages for the intended recipient; 

- Students can‘t ask for repetition, clarification, spelling; 

- Traditional dictations don‘t prepare students for real life skills, such as note 

taking. 

Using recordings gives students an opportunity to control buttons and this 

eliminates the time pressure and stress. When we use recordings for dictations we can 



58 
 

use different sources such as dialogues, songs, radio and TV broadcasts, voicemail 

recordings, public announcements. Using a recording a student can listen either to the 

whole text or to the specific parts of the text repeatedly, so the student is given the 

opportunity for much more careful listening. Although students can‘t interact with the 

recorded voice or ask for clarification and spelling, they can listen and check written 

scripts, re-listen and make changes. In a classroom, students close to the teacher will 

be able to catch information more accurately than those sitting farther away. There 

may be external noise or acoustic distortion. Most students listening to recordings 

will be using headphones and, consequently, they will all receive the same acoustic 

information. Listening with headphones and without external noise, being able to 

control buttons will encourage students to develop the skills of careful listening. 

Some students may need to listen in situations where there is considerable external 

noise, such as on mobile phones with poor connection when listening to directions in 

a noisy car, or trying to exchange detailed information in a disco club or during a 

motor race. When we attempt to comprehend in noisy conditions, many elements of 

speech may be obscured. We have to reconstruct the language from limited elements 

of speech. Noisy listening is a very good activity for upper intermediate or advanced 

learners, but for beginners and elementary level students, we should try to ensure that 

they hear clear speech without distortion or external noise. 

Dictation activities using recordings include:  

- Writing the lyrics of songs; 

- Writing the script from a short section of the video; 

- Writing the lines spoken by one specific character in a dialogue; 

- Writing the names of the teams which have not scored any goals or writing a 

report of the football match; 

- Make notes of details of national or world weather forecast, one for specific 

location or date and include that in a letter, invitation or other document; 

- Make notes of different news stories; 

- Make notes of a recipe including ingredients, procedure, timing, temperature; 

- Students can identify and correct mistakes in the text; 

- Reconstruct a corrupted text; 

- Write true sentences / True sentences for them; 

- Rewrite the sentences as negatives / in the past tense; 

At higher levels students can: 

- Rewrite the dialogues in reported speech; 

- Rewrite the sentences in the passive voice; 

- Take notes when students don‘t write the full script of the lecture or 

presentation but create a new text on the basis of what they have heard. This 

skill is required not only for academic context but in everyday life as well (e.g. 

take notes of telephone conversation). 

Traditional dictation expects the students‘ output to be an exact written 

transcription of the audio input. In some circumstances, this exactness may be a 

reasonable requirement but in most situations notes may be enough. In any task, 

students should be aware of the type of output which is required. Spoken language 

does not contain capital letters, full stops, question marks, exclamation marks, 
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apostrophes, commas, semicolons or colons. Spoken language does not provide blank 

spaces between words (word boundaries), line breaks or paragraph indents. Students 

listening to spoken language need to insert these items in the correct places.  

Many short dictation tasks can be prepared in order to give students specific 

practice in these areas. These exercises will utilise the students‘ knowledge of 

grammar and, in many cases, their understanding of meaning. Early dictation tasks 

can involve inserting words, phrases or sentences into a given text. Alternatively, the 

written text may contain mistakes. After listening to the audio, students would 

identify and correct these mistakes. Dictation involves moving information and ideas 

from the medium of speech to the medium of writing. Reading aloud is the exact 

reverse of dictation. Changing medium is an important language skill. We may read a 

letter or email, report the main ideas to the boss, then receive spoken instructions for 

writing the reply and then sit down and draft the reply. This is not a dictation activity 

in the traditional sense, but we can see there are elements of dictation in a wider task. 

Listening comprehension followed by summary writing is similarly a task which 

involves moving ideas and information between media. Although there is no actual 

dictation, the skills which students have learned through dictation tasks are clearly 

important. 

To sum up, we can say that traditional dictations of paragraph length texts may 

not be relevant in today‘s world but dictation related tasks and dictation sub-skills are 

becoming very important for note taking. The long overlooked skills of dictation 

involve sub-skills related to precise listening, gist listening, spelling, punctuation, and 

grammar. The dictation sub-skills later become very important for note-taking in 

academic and other contexts. Dictation tasks can provide a full language workout 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТЕСТІВ ЯК ЗАСОБІВ ДІАГНОСТИКИ ТА 

ОЦІНЮВАННЯ КУРСІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ  
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Являючись формою контролю, усі засоби діагностики, зокрема мовні 

тести, спрямовані на вимір досягнень студентів і результатів їх навчання [1; 

177]. Вони використовуються не тільки як форма контролю і оцінки знань 

студентів, а також як інструмент аналізу потреб і оцінювання курсів іноземних 

мов в загалому [7; 13].   

Основні форми контролю, що використовуються для оцінювання курсів: 

поточне, підсумкове і діагностичне тестування. Виходячи з цілей тестування, 

серед яких вимір рівня мовної компетенції: мовленнєвих вмінь та мовних знань 
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студентів (РВМ), визначення їх прогресу в оволодінні мовою, забезпечення 

зворотнього зв‘язку (відгуку) про досягнення студентів в вивченні мови, 

сприяння підвищенню ефективності вивчення мови та оцінювання ефективності 

викладання і ефективності навчання, всі тести як засоби діагностики, традиційно 

розподіляються на чотири основні типи: 

 тести, які визначають рівень мовної компетенціїї (РВМ); 

 тести для розподілу студентів в групи за РВМ; 

 діагностичні тести; 

 тести досягнень студентів [7, c. 16]. 

Тести, які в першу чергу визначають РВМ і спрямовані на визначення 

того, як студент володіє мовою щодо шкали РВМ, прийнятої в світі, незалежно 

від того, де і який курс навчання/вивчення мови вони проходили, розробляються 

спеціальними інститутами і синдикатами з тестування. Серед них добре знані та 

визнані в світі: IELTS, FCE, TOEFL, BEC, BULATS тощо. 

Тести для розподілу студентів за РВМ, які також спрямовані на 

визначення РВМ студентів та використовуються для подальшого розміщення 

студентів в групи у відповідності до РВМ, за своєю природою схожі на тести для 

визначення РВМ, які за відсутністю спеціально розроблених тестів, можуть 

використовуватись з цією метою, але вони одночасно виконують і діагностичну 

функцію. 

Діагностичні тести спрямовані, в першу чергу, на визначення прогалин 

студентів у вивченні іноземних мов та їх проблем в оволодінні мовою, а також  

дозволяють визначити рівень засвоєння студентами навчального матеріалу, який 

викладається під час курсів іноземних мов. Основна мета таких тестів – 

допомогти студенту оволодіти мовою. Умовно їх можна віднести до тих, що 

спрямовані на визначення потреб студентів. Вони також сприяють оцінюванню 

курсу, так як результати діагностичного тестування забезпечують зворотній 

зв‘язок зі студентами, що сприяє своєчасному коригуванню курсу та внесенню 

відповідних змін в його структуру та/або навчально-методичних матеріалів, що 

в значній мірі залежить від результатів тестування. До діагностичного 

тестування відносяться:  вхідне або вступне тестування, яке демонструє певні 

досягнення студентів, його потреби і прогалини на початку курсу, і поточне 

тестування, яке демонструє досягнення, потреби і прогалини в навчанні 

протягом курсу. Поточне тестування виконує навчальну функцію, так як його 

результати  демонструють рівень засвоєння навчального матеріалу в певний 

момент курсу.  

Тести досягнень студентів використовуються для підсумкового тестування 

наприкінці курсу. Вони спрямовані на вимір того, що студент вивчив в 

результаті курсу навчання, і демонструють ефективність викладання і 

матеріалів, які використовувались протягом курсу, й ефективність робочої 

програми курсу в цілому. Тому до підсумкового тестування доцільно відносити 

й вступне тестування, яке демонструє результати досягнень студентів 

наприкінці курсу навчання в середній школі і/ або технікумі. Окрім визначення 

РВМ вступників до ВНЗ, вступне тестування одночасно являється вхідним, яке 

виконує діагностичну функцію тобто визначає прогалини в навчанні та потреби 
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майбутніх студентів. 

За методами тестування тести розподіляються на паперово-олівцеві тести 

(форма традиційних тестів для перевірки рецептивих мовленнєвих вмінь і 

навичок як то аудіювання, читання, а також мовних знань: граматики, 

вокабуляру і таке інше) і тести виконання певних актів комунікації (говоріння, 

письмо) [3]. 

Типові пункти, які використовують в розробці паперово-олівцевих тестів - 

це фіксована відповідь, тобто коли студентам надається ряд можливих 

відповідей для вибору. Найбільш відомий вид таких завдань - множинний вибір, 

де тільки одна відповідь правильна, а відволікаючі пункти розроблені з 

урахуванням типових помилок студентів, співвідношення запропонованих 

відповідей тощо.  

Під час розробки тестів та засобів діагностики необхідно дотримуватися 

основних принципів контролю, які являються фундаментальними як для тестів в 

цілому, так і для окремих тестових завдань та їх пунктів: 

 валідність (демонстрація того, що контролюється і встановлюється, і 

наскільки отримана інформація є точною в аспекті визначення РВМ 

певного студента); 

 надійність (стабільність результатів, які одержують одні й ті ж студенти у 

двох окремих комісіях або якщо вони складають один і той же тест в 

різний час); 

 достовірність; 

 практичність, яка відображає, що саме буде тестуватися . 

Тест вважається валідним, якщо він точно вимірює те, що планувалось 

виміряти. Валідність відображає ціль тестування, його зміст і критерії оцінки. 

Цілком природньо, що будь-який тест спрямовано на перевірку того, чого  

навчали студентів і що студенти вивчали. Тест має змістовну валідність тільки 

тоді, коли його зміст складають репрезентативні зразки навичок, вмінь, 

структур, які вивчалися. Для визначення валідності перевіряється кожний пункт 

тестових завдань. 

Надійність – це стабільність результатів, які одержують одні й ті ж 

студенти у двох окремих комісіях або якщо вони складають один і той же тест в 

різний час. Індекс надійності, який отримується в результаті статистичної 

обробки результатів тестування складає 0,90-0,99  для тестів, які перевіряють 

навички читання, знання вокабуляру, мовних структур; 0,80 -0,89 для 

аудіювання і 0,70 -0,79 для письма [4, с. 39]. При цьому достовірність 

результатів тестування чи не найголовніший чинник.  

Як демонструє досвід, перед початком розробки тестів і тестових завдань 

бажано розробити спеціфікації тестів, що включають в себе: ціль теста; рівень 

навчального закладу; хто саме буде складати тест (їх вік, стать, стадія навчання, 

рівень навчального закладу); РВМ студентів, які тестуються; кількість 

частин/розділів тесту; час, необхідний на виконання кожної частини/розділу 

тесту; опис цільової ситуації тестованих, тобто де і як в майбутньому вони 

будуть використовувати мову (тест повинен моделювати реальну життєву 

ситуацію); типи текстів, які будуть використані та їх обсяг; мовленнєві навички і 
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вміння, що перевіряються та спосіб їх перевірки (окремо або в інтегрований 

спосіб); мовні елементи, що перевіряються (список граматичних структур та/або 

функціональних покажчиків/зразків, найбільш вживана лексика); завдання, 

необхідні для перевірки; кількість пунктів в кожній частині; методи тестування, 

які будуть використовуватися: множинний вибір, заповнення пробілів, 

співвідношення, трансформація, короткі відповіді, опис малюнка, дігарами 

тощо, рольова гра з ключами, ессе, структуроване письмо тощо; рубрики, які 

будуть використані для надання інструкцій; наявність прикладів виконання 

завдання або зразків тестів; критерії, які будуть використовуватися для оцінки 

(наприклад, правильність, відповідність, правопис, обсяг написаного) [3; 5]. 

Автентичні тексти для тестів необхідно відбирати з розмаїття текстових жанрів, 

типових для галузі навчання студентів.  
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CONCEPTION, PRINCIPES ET OBJECTIFS DE LA 

FORMATION DES ETUDIANTS EN FRANCAIS DE 

SPECIALITE 

 

Svitlana Ibraguimova 

La Faculté de Linguistique  l‘Université Nationale Technique d‘Ukraine 

«KPI» 

 

Les étudiants de la faculté de linguistique de l‘Université Nationale Technique 

de l‘Ukraine «KPI» commencent leur formation spécialisée théorique et pratique 

dans le domaine du français de spécialité de la 3
e
 année d'études. Dans le cadre du 

cours « Traduction des textes techniques et scientifiques» l'étudiant devrait être 

capable d‘acquérir les compétences suivantes: classer les discours de spécialité, 

repérer les spécificités langagières des grands types de discours de spécialité, mettre 
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en oeuvre une méthodologie de la lecture des textes de spécialité, élaborer un 

parcours didactique dans un domaine donné (scientifique et technique), construire 

une exploitation didactique (avec différents types d'exercices) d'un texte de spécialité 

authentique, analyser et apprécier différentes méthodes de français de spécialité 

comme traduction, rédaction, contraction, documentation et apprentissage. 

Le cours se compose de deux parties intégrantes liées étroitement l‘une à 

l‘autre. Leurs thèmes à aborder sont: 

I. Première partie (linguistique) : 

- problématique de la/des langues de spécialité; 

- systèmes sémiotiques mis en oeuvre dans les textes/discours de spécialité; 

- typologies des textes/discours de spécialité; 

- particularités lexicales des grands domaines de spécialité; 

- particularités discursives de documents relevant de différents domaines de 

spécialité. 

II. Deuxième partie (didactique) : 

- historique de l'enseignement des langues de spécialité; 

- analyse des besoins, de la situation d'enseignement en français de spécialité; 

- outils pédagogiques et méthodologiques; 

- les stratégies de lecture; de traduction, de rédaction, de documentation et 

d‘apprentissage, 

- exploitation de documents de spécialité; 

- approche interculturelle du monde de l'entreprise / des affaires. 

De la strucrute hiérarchique du cours découle son descriptif: 

1) Etudes des aspects des discours de spécialité (scientifique, technique, 

commercial ...) et analyse de documents illustrant leurs diverses facettes. Il s'agira 

d'en faire apparaître les spécificités langagières et les mécanismes discursifs: 

éléments lexicaux et syntaxiques, système énonciatif et fonctions pragmatiques, 

intertextualité ; 

2) Approche didactique du français de spécialité prévoit l‘élaboration des 

séquences d'enseignement (exploitation de documents authentiques, établissement 

d'une progression, prise en compte du niveau et des centres d'intérêt des apprenants) 

et mise au point de stratégies pour favoriser la communication professionnelle (écrite 

et orale). 

Le cours fait alterner les exposés et les activités des étudiants (analyse et 

lecture de documents, exercices d‘entrainement, annotation, traduction, exposé, etc).  

Pour que l‘étudiant soit capable d‘acquérir les compétences présentéés ci-

dessus, il est absolument indispensable d‘obtenir préalablement des notions de 

linguistique (lexicologie, analyse de discours, théorie de la traduction etc.) et d‘être 

initié à la didactique du FLE st du FOS. 

 Le cours se termine par une épreuve. Sa partie écrite est la mise en oeuvre des 

compétences d'analyse discursive et d'exploitation didactique d'un document de 

français de spécialité. Sa partie orale vérifie les connaissances des aspects théoriques 

du cours.  

L‘oraganisation du cours prévoit l'ensemble des activités théoriques et 

pratiques à acquérir. Le premier principe à respecter consiste à formuler les objectifs 
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du cours non pas à partir de compétences théoriques et traductrices à acquérir, mais 

en termes des besoins concrets des étudiants comme aspirants traducteurs. Autrement 

dit, il s‘agit de mettre l‘étudiant au coeur de son propre apprentissage centré non pas 

sur les textes théoriques à assimiler, mais sur l‘expérience et les besoins de 

l‘apprenant. Cette approche a l‘avantage de permettre à l‘étudiant de se centrer lui-

même, de se situer dans son propre cheminement professionnel et d‘assumer lui-

même la responsabilité de son apprentissage. 

Le deuxième principe concerne la façon de concevoir la théorie. Sur ce plan il 

faut mettre le traducteur, en tant qu‘agent social, au centre de la réflexion théorique. 

Cette conception de la théorie permet d‘interpeller plus directement l‘étudiant 

et de tenir compte davantage de questions professionnelles (statut de la traduction du 

français de spécialité, éthique professionnelles, sens d‘appartenance à la profession, 

contextes de travail, compétences professionnelles, etc.). 

En rejoignant les motivations initiales de l‘étudiant, en venant nourrir son sens 

d‘appartenance à la profession, en lui donnant un sens de contrôle sur son 

apprentissage, en reliant la présentation des concepts théoriques au rôle du traducteur 

comme agent, le cours fournirait en quelque sorte la structure conceptuelle de base à 

laquelle l‘apprenant pourrait ensuite accrocher les différentes connaissances pratiques 

nécessaires à sa formation. 

Conformément à ces changements de perspective, les objectifs du cours ont été 

reformulés du point de vue de l‘apprenant. 

A la fin du cours, celui-ci doit : 

1. avoir une perception de sa propre identité comme traducteur du français de 

spécialité; 

2. mieux connaître l‘histoire et les diverses pratiques actuelles de la profession; 

3. mieux apprécier les différentes dimensions du processus de la traduction du 

français de spécialité; 

4. mieux comprendre les principales théories linguistiques et interculturelles de 

la traduction du français de spécialité; 

5. être en mesure de discuter avec confiance de la traduction avec ses collègues 

et clients; 

6. prendre le recul nécessaire pour analyser sa propre pratique de la traduction 

du français de spécialité. 
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ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ГОВОРІННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

О.В. Ігнатенко 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

Важко переоцінити значення аспекту говоріння, бо це основна мета ,що 

стоїть перед викладачем будь-якої мови. 

Тестування є універсальною частиною соціального життя та 

повсякденною практикою вивчення іноземних мов. Створення і запровадження 

нового тесту включає кілька стадій: розробка (design), побудова (сconstruction) 

та випробування (try-out). 

Основною метою створення та впровадження placement тесту для 

викладачів є визначення рівня мовленнєвої компетенції студента  та вплив 

результатів тесту на подальше навчання студенту у вузі. 

Для перевірки мовленнєвої компетенції треба враховувати фактори, що 

впливають на її формування: формування мовленнєвих навичок та вмінь, 

застосування мови в різних сферах спілкування (особистій, публічній, 

професійній та освітній), різні форми мовлення (діалогічне та монологічне), 

підготовленості або непідготовленості мовлення. 

Усний контроль (усний контрольний опит, переказ тексту, інтерв‘ю, усне 

тестування, розв‘язання комунікативних завдань), як правило є індивідуальним, 

парним та груповим . Об‘єктом контролю є мовні навички і мовленнєві вміння, 

рівень володіння якими дозволяє студентові здійснювати іншомовну 

мовленнєву діяльність з урахуванням соціокультурних особливостей 

відповідної мови. Якісні і кількісні показники володіння студентами 

іншомовним спілкуванням в різних видах мовленнєвої діяльності є критеріями  

оцінки їх відповідей під час здійснення того чи іншого виду контролю [1]. 

Засобами контролю є спеціально підготовлені контрольні завдання , які 

складаються з інструкції щодо їх розв‘язання та мовного і мовленнєвого 

матеріалу, що вивчали студенти впродовж певного періоду. Контрольні 

завдання повинні включати лише той матеріал, який вивчався і засвоєння якого 

підлягає контролю. При підготовці завдань викладач має дотримуватись 

програмних вимог до кількісних і якісних параметрів фонетичного, лексичного, 

граматичного матеріалу, а також до видів мовленнєвої діяльності, до характеру 

змісту текстів, запитань, тематики творчих завдань тощо. 

Найбільш розповсюдженим засобом контролю є тестування. Тестування 

як термін означає використання і проведення тесту. У навчанні іноземних мов 

використовується, як правило, лінгводидактичне тестування. 

Лінгводидактичний тест (ЛТ) є комплекс завдань , підготовлених відповідно до 
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певних вимог. Такі  тестові завдання підлягають   попередньому випробуванню 

з метою визначення їх можливостей виявити рівень мовної або мовленнєвої 

компетенції студентів та адекватно оцінити результати виконання завдань із 

заздалегідь встановленими критеріями. Основними параметрами ЛТ є 

валідність, надійність, диференційна здатність, практичність та економічність.  

Валідність показує, що саме вимірює тест, а також наскільки  ефективно він це 

робить. Ця характеристика тексту означає придатність тексту для визначення 

рівня володіння комунікативною компетенцією. Необхідною умовою валідності 

є володіння комунікативною компетенцією. Також умовою валідності є 

надійність. 

Надійність тесту визначається стабільністю його функцій як інструмента 

вимірювання. Надійний тест дає, як правило, приблизно однакові результати 

при повторному застосуванні. 

Диференційна здатність – показник тесту, який свідчить про здатність 

тесту виявити встигаючих і невстигаючих студентів, тобто розрізняти достатній 

та недостатній рівень володіння комунікативною компетенцією. 

Практичність означає доступність та посильність завдань, простоту організації 

тестування, а також технологічність перевірки відповідей, визначення 

результатів та їх оцінки. Економічність передбачає мінімальні витрати часу, 

зусиль і коштів на підготовку тестів. 

Тести можуть бути стандартизовані і нестандартизовані. Перші є такими 

що пройшли випробування на великий кількості тестованих і мають показники 

якості. Другі є такими, що розробляються викладачем на матеріалі конкретної 

теми з метою перевірки рівня сформованості певної навички або вміння. 

В залежності від мети використання тести розподіляються на : 

- тести для визначення навчальних досягнень ; 

- тести для визначення рівня загального володіння іноземною мовою; 

- діагностичні тести ; 

- тести на виявлення здібностей до вивчення іноземних мов (зразки тестів 

додаються). 

Для здійснення поточного, тематичного, рубіжного та підсумкового 

контролю використовуються тести навчальних досягнень. При вступі до вузу та 

розподілу студентів по групах застосовуються тести на виявлення здібностей до 

вивчення іноземних мов та діагностичні тести. 

Кожне тестове завдання створює певну мовну або комунікативну 

ситуацію, яка може подаватися як вербальними (тест), так і наочними 

(малюнок, схема, таблиця) засобами. Очікувана відповідь може бути вибіркова 

або конструйована: 

 вибіркова відповідь передбачає вибір правильної відповіді з кількох 

запропонованих альтернатив; 

 конструктивна відповідь формується на рівні слова, речення, 

висловлювання або тексту. 

Кількісний параметр може бути окремим показником схеми. Викладачі, 

які проводять тестування, мають зафіксувати всі продуктивні висловлювання, 

репліки або речення і, виходячи з вартості одного завдання ( правильного або 
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частково правильного), вирахувати кількість балів, яка додається до загальної 

кількості, одержаної за реалізацію критеріїв. 

Таблиця 1. Критерії оцінки усного мовлення 
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Таблиця 2. Кількісні параметри говоріння 

        

       

       

Рівень 

Говоріння 

__________________________________________________ 

Монологічне мовлення               :  Діалогічне мовлення 

(кількість фраз)                           :     (кількість реплік) 

       В1                   16-20            8-10 

       В2                    25              12 

Найбільш важливим і трудоємним в є оцінювання результатів усного 

тестування (говоріння, розв‘язання комунікативних завдань, презентація 

проекту, рольова гра, переказ тексту, інтерв‘ю тощо). 

Наведемо декілька рекомендацій , що мають полегшити оцінювання: 

1. Відповіді студентів усного етапу тестування слід записувати на 

магнітофон. 

2. Необхідно заздалегідь підготувати необхідні таблиці із списками 

студентів, переліком критеріїв тощо. 

3. Чітко розподілити обов‘язки між викладачами , які проводять тестування 

(студіо-запис, фіксація кількості відповідей, граматичні помилки, 

загальне враження тощо) 

4. Для більшої об‘єктивності оцінювання доцільно щоб кожного студента 

вислуховувала комісія із 2-3 викладачів. 

Наводимо приклади комунікативних завдань:  

Діалогічне мовлення 

(Spoken interaction) 

Discussion: the changing world 

Preparation time: 2 minutes. Work in groups of two or three. 

 You have 3-4 minutes to have a discussion, based on this topic: 

Compare life today with life when your grandparents were young.  

First, read the topic areas from the newspaper sections below: 
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Health / Family life / Education / Home comforts/ Entertainment/ Travel& 

Transport 

    І 

Now discuss these questions together: 

1. In which areas do you think the greatest changes have taken place over the last 

50 years? Why? 

2. In which area do you think the greatest changes will take place in future? 

3. Which period of history would you like to have lived in? Why? 

ІІ 

Giving an account: an unusual event 

Preparation time: 1 minute. Work in pairs. 

You have about 2 minutes to talk to your partner about something unusual that 

happened to you on holiday. 

Here are some points you could mention 

 Where you were 

 What happened 

 Why it was unusual 

 How you felt about it 

ІІІ 

Exchanging information: in a shop 

Preparation time: 1 minute. Work in pairs. 

Read the roles below. You have about 2 minutes to exchange the following 

information: 

Student A 

You are on holiday and you want to buy a dictionary of American and British 

English. In a bookshop: 

 ask for help in finding the dictionary section 

 ask about the availability of an American/British English 

dictionary 

 ask about the possibility of ordering such a dictionary 

You speak first. 

Student B 

You work in a bookshop. Answer a customer‘s questions giving the following 

information: 

 dictionaries are on the first floor 

 no American English dictionaries in stock 

 ordering takes three or four days 

Wait for your partner to speak first/ 

Література: 

1. Тарнопольський О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої 

діяльності у вищому мовному закладі освіти / О. Б. Тарнопольський. — К. : 

Фірма ―ІНКОС‖, 2006. —  22-23 с. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ВЫПУСКНИКА ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА НА ОСНОВЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Г.О. Козлакова 

профессор, доктор педагогических наук, 

Институт высшего образования НАПН Украины  

 

В данной работе автор представляет возможные варианты моделирования 

учебных стратегий будущих выпускников технического университета, 

основанные на разных сочетаниях ключевых компетенций, предложенных 

группой экспертов Европейского Парламента. 

Актуальность. Обсуждение ключевых понятий, связанных с темой 

«Компетентностный подход в образовании», начались в работах ученых 

педагогов, теоретиков и методистов, сразу после опубликования в 2007 г. на 

английском языке документа [1] с названием «Ключевые компетентности для 

обучения в течение жизни // Рекомендации Европейского Парламента».  

Появление этого документа, разработка которого началась в 1996 г. 

экспертной комиссией Европейского Парламента, стало знаменательным 

событием среди научных дискуссий на другие актуальные темы. Среди них 

основными стали: принципы интеграции систем высшего образования 

Европейских стран, создание объединенного образовательного пространства в 

Европе как альтернативы системе высшего образования в США, обеспечения 

качества высшего образования, мобильности студентов и преподавателей и др. 

Дискуссии на различных конференциях, проводимых в рамках экспансии 

идей Болонского процесса, продолжаются в Украине и России. Однако после 

совещания Министров образования Европейских стран в апреле 2009 г. стало 

известно о перенесении окончательных сроков интеграции европейских 

образовательных систем до 2020 г. [2]. 

Как известно, одним из основных принципов Болонского процесса 

является обеспечение качества образования, структурные компоненты которого 

представлены в упомянутых документах. 

Ключевые компетентности. В документе [1] группа экспертов 

Европейского Парламента предлагает структуру ключевых компетентностей 

для обучения в течение жизни, т.е. фактически определяет основные ориентиры 

для формирования необходимых профессиональных качеств выпускника 

университета и дальнейшего их совершенствования на протяжении всей жизни. 

Предложенные восемь ключевых компетентностей можно условно разделить на 

две основные группы: 

первая группа включает две компетентности языкового общения 

(коммуникации) на родном языке и на одном из иностранных языков, а также 

две существенные компетентности – в математике и основах наук 
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(Mathematical) и цифровую (Digital) компетентность или информационно-

коммуникационную компетентность (ИКТ); 

вторая группа включает четыре компетентности, которые более 

соответствуют личным и социальным качествам выпускника (сохранение 

способности к обучению в течение жизни, социальная и гражданская 

компетентность, активная жизненная позиция, сохранение культурных 

традиций и толерантность к представителям других этносов). 

Как видим, в данной рекомендательной структуре особое место отводится 

компетентности в области родного языка и хотя бы одного из иностранных 

языков, т.е. языков международного общения. Проблемы формирования 

компетентностей в области математики (и основ наук) и ИКТ–компетентности 

рассмотрены нами в работах [ 3; 4 ].  

Естественно, что для представителей данных наук и преподавателей 

технических университетов этот факт имеет особое значение. Равно как и 

актуализация компетентности в области иностранного языка (английского) как 

языка международного общения.  

Во многих технических университетах (НТУУ ‖Киевский 

политехнический институт‖, Национальный авиационный университет и др.) 

много лет практикуются углубленные программы изучения английского языка 

как профессионального для студентов некоторых специальностей 

(компьютерные науки, эксплуатация воздушного транспорта и др.).  

Мотивацией к углубленному изучению английского языка в последние 

годы стали многочисленные программы обменов студентами и аспирантами, 

программы летней студенческой практики в Европе и США, 

межуниверситетские договоры о подготовке студентов по программам 

«двойного диплома» и пр. Возможностью участия в данных программах 

является не только реализация непрерывной схемы изучения профессионально 

ориентированного английского языка (хотя бы по одной дисциплине в учебном 

году), но подготовка и защита магистерских работ, организация научных 

семинаров на английском языке, подготовка к сдаче кандидатских экзаменов по 

иностранному языку и пр. 

ИКТ–компетентность означает способность индивидуума (ученика, 

студента) использовать компьютерные технологии в повседневной жизни, 

учебном процессе и профессиональной деятельности. Бесспорно, что 

достаточный уровень математической и языковой компетентности создает 

фундамент для наилучшего развития способностей студентов и 

компетентностей в области информационно-коммуникационных технологий. 

Основные трудности формирования ИКТ–компетентности (на разных 

уровнях) состоят в отсутствии системного подхода к выявлению 

закономерностей развития технического и программного обеспечения, 

недостаточной профессиональной ориентации знаний студентов по ИКТ, 

необходимости особого изучения и освоения каждого нового программного 

продукта [3]. 
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С учетом ключевых компетентностей модель профессиональной 

подготовки студентов в техническом университете можно представить на 

основе таких концептуальных идей:  

– достаточный и высокий уровень компетентности в английском языке (и 

других языках международного общения) способствует лучшей ориентации 

студентов в своей профессиональной области и знакомству  с последними 

достижениями науки и технологий по специальной литературе, 

– математическая компетентность и ИКТ–компетентность студентов 

технического университета являются составными частями общей 

профессиональной компетентности будущего инженера, 

– эффективное формирование языковой, Mathematical и Digital 

компетентностей у студентов можно обеспечить за счет применения проектной 

технологии, углубления междисциплинарных связей, разработки и внедрения 

профессионально ориентированных заданий и участия студентов в 

международных образовательных проектах. 

Визуально модель профессиональной подготовки студентов с опорой на 

ключевые компетентности можно представить на основе: а) применения 

элементов построения блок-схем алгоритмов; б) граф–схемы учебного процесса 

(учебного плана); в) матричного описания достигнутых уровней по разным 

видам компетентностей; г) изображения достигнутых уровней компетентностей 

в виде лучевой диаграммы Кивиата. 

Представим педагогическую задачу формирования модели 

профессиональной подготовки студентов с учетом ключевых компетентностей 

(на базе одной или нескольких групп студентов) как совокупность следующих 

этапов, а именно: 1)определение содержания, структуры, критериев и уровней 

достижимости различных компетентностей для студентов конкретной 

технической специальности; 2)обоснование схемы непрерывной 

профессионально ориентированной подготовки по иностранному языку, 

3)обоснование и построение методики формирования ключевых Mathematical и 

Digital компетентностей, 4) экспериментальная проверка эффективности этой 

методики в учебном процессе и влияние результатов на профессиональные 

качества выпускников. 

 Выводы, рекомендации. Актуальность темы подтверждается 

необходимостью подготовки выпускников технического университета как 

профессионально подготовленных, образованных, социально-активных, 

законопослушных и культурных членов общества. Среди выявленных 

компетентностей наиболее значимыми для выпускников технического 

университета являются компетентности в области иностранного языка, 

математики и информационно-коммуникационных технологий. 

Предложенная схема применения компетентностного подхода 

апробирована в изучении дисциплин цикла «Основы информатики и 

компьютерных технологий» и может быть адаптирована к изучению дисциплин 

других естественнонаучных циклов, например «Основы нанотехнологий» [8]. 

Представленная модель апробирована в учебном процессе нескольких 

университетов (Уманского аграрного университета, Севастопольского 
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городского гуманитарного университетаи др.) при изучении спецкурсов, 

подготовленных выпускниками аспирантуры Института высшего образования 

НАПН Украины П.К. Пахотиной и Н.Б. Самойленко и опубликованных в 

учебных пособиях [5; 6].  

Вышеизложенное подтверждает, что компетентностный подход 

способствует расширению и конкретизации существующих представлений о 

содержании и качестве языковой и специальной подготовки выпускников 

высшей технической школы в условиях европейских и глобальных 

интеграционных образовательных процессов. 
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Н. Б. Самойленко // Вища освіта України. – 2007. – № 2. – С. 36–41. 

 7. Booker Richard, Boysen Earl. Nanotechnology for Dummies / R. Booker, 

E. Boysen. – Indianapolis, Indiana, USA: Wiley Publishing Inc., 2005. – 362 p. 

 

РОЛЬ ГРУПОВОЇ РОБОТИ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  

СТУДЕНТІВ ВНЗ 

 

І.Г. Козубська 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

Одним з головних завдань викладача англійської мови в сучасному 

вищому навчальному закладі є навчання англомовному професійному 

спілкуванню, забезпечення максимальної активізації комунікативної діяльності 

студентів на занятті під керівництвом викладача. 

http://www.mon.gov.ua.php/?query=newstmp/2010/15_03/1
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Найдієвішою для оволодіння іноземною мовою є групова, кооперована 

організація навчання, для якої характерні взаємозалежність і підтримка 

студентів. Кооперований характер навчальної діяльності групи підвищує її 

результативність. За такої організації роботи студентам притаманні важливі 

позитивні особливості: почуття групової приналежності, атмосфера взаємної 

довіри, співпереживання, розуміння й підтримки; узгодженість дій; упевнене 

самопочуття та поведінка членів групи, їх об'єднання і співпраця при виконанні 

завдань. Створюються сприятливі умови для здійснення комунікативної 

організації оволодіння мовою. Вони дозволяють засвоювати іноземну мову та 

стратегію, техніку навчальної роботи на основі подолання помилок і невдач. 

Навчальна робота в групах розвиває у молодих людей упевненість у собі, 

супроводжується позитивним емоційним настроєм студентів, взаємною 

підтримкою й довірою, так необхідними для іншомовної комунікації. 

Групове навчання базується на 4 основних принципах: 

1. соціальна взаємодія; 

2. позитивна взаємозалежність; 

3. особиста звітність; 

4. рівна доля участі кожного студента. 

Головними особливостями організації групової роботи студентів на 

занятті є: 

1. клас поділяється на групи для вирішення конкретних проблемних задач 

чи ситуацій; 

2. кожна група отримує певне завдання ( однакове чи диференційоване) і 

виконує його спільно під керівництвом лідера групи або викладача; 

3. завдання в групі виконуються таким чином, що дозволяє враховувати і 

оцінювати індивідуальний внесок кожного члена групи; 

4. склад групи непостійний, він підбирається з урахуванням того, щоб з 

максимальною ефективністю для колективу могли реалізовувати 

навчальні можливості кожного члена групи в залежності від змісту та 

характеру роботи.  

То як ж формувати групи, щоб забезпечити їх ефективну роботу на 

занятті? По-перше, слід сказати, що оптимальна кількість студентів в групі має 

бути 4-5 чоловік, по-друге, саме викладач повинен вибрати найбільш 

відповідний тип групи для даного виду роботи в залежності від цілей заняття. 

Отже, виділяють кілька типів груп: 

1. Різнорідні групи, які зазвичай формуються по принципу: один «сильний», 

два «середніх» і один чи два «слабких» студенти. В такій групі 

забезпечується максимальна взаємодія між студентами з різними 

здібностями, «слабкі» студенти попадають під контроль «сильних» 

студентів, що допомагає їм отримати максимум знань і досвіду. 

2. Однорідні групи, які формуються зі студентів приблизно з однаковим 

рівнем знань. В деяких ситуаціях залежно від поставлених завдань 

потрібна взаємодія «сильних» студентів з «сильними» та «слабких» з 

«слабкими». 
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3. Базові групи – групи, які формуються викладачем на довгий строк 

(наприклад, на півріччя). 

4. Довільні групи – групи, які поділяються за довільною ознакою (місяць 

народження, улюблена музика, одяг) [1]. 

Оцінюючи роботу тих, хто навчається, в рамках групового навчання 

слід проводити чітку межу між оцінкою рівня знань студента, з одного боку, і 

оцінкою його роботи в складі групи, з іншого боку. 

Говорячи про пріоритети групової взаємодії на занятті англійської мови 

варто відзначити, що в сучасних технологіях групова робота використовується 

як засіб інтенсифікації і оптимізації учбового процесу, при якому яскраво 

виражені міжособистісні процеси, відсутні при індивідуальній роботі: 

спілкування, висока довіра, взаємний вплив, підтримка, ефективне 

використання ресурсів кожного студента, взаємодопомога [3]. Групова робота 

допомагає викладачу англійської мови створити на занятті «мовне 

середовище», тобто умови, наближені до тих, в яких люди спілкуються 

англійською мовою в природньому середовищі.  

Незважаючи на добре помітні переваги групової роботи, можна 

стверджувати, що вона ще не знайшла досить широкого застосування в 

практиці викладання англійської мови, що можна пояснити низкою труднощів 

організації групового спілкування, а саме: 

1. труднощі організаційного характеру, пов‘язані з діяльністю викладача: 

a. велика наповненість групи і, як наслідок, боязнь хаосу на занятті; 

b. непристосованість аудиторного приміщення (неможливість 

перестановки меблів і вільного переміщення студентів по класі); 

c. організація роботи в групах вимагає багато часу (часто займає більшу 

частину заняття і викладач не встигає проконтролювати всі групи); 

d. нестача методичних розробок і рекомендацій. 

2. труднощі, пов‘язані з діяльністю студентів: 

a. неготовність студентів до такої форми роботи на уроці (вони звикли до 

традиційної форми роботи «вчитель – студенти»); 

b. недостатній рівень мовної підготовки для вирішення задач 

професійного характеру; 

c. нерозуміння студентами своєї ролі в процесі групового спілкування; 

d. різний темп роботи. 

Таким чином, успіх колективної роботи залежить від професійних і 

особистих якостей викладача і від бажання студентів працювати спільно і 

злагоджено. Самі викладачі і студенти мають бути психологічно готові до 

роботи в групі і до організації роботи груп. Іншими словами, спочатку потрібно 

знайти час для того, щоб навчити людей працювати в групі, і тільки потім 

пропонувати їм в груповій формі вирішувати навчальні задачі. 

Отже, з вище сказаного можна зробити висновок, що так як студентів у 

ВНЗ готують до ефективної роботи у майбутньому, де в наш час велику роль 

відіграє вміння співпрацювати і разом вирішувати поставлені задачі, то саме 

групове навчання, яке базується на принципі співпраці, може допомогти їм 
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розвити уміння і навички для подальшої успішної реалізації себе у професійній 

сфері. 

Література: 

1. Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении: О коллективном способе 

учебной работы: Кн. для учителя / В.К. Дьяченко. — М. : Просвещение, 1991. —

191с. 

2. Корнещук В.В. Взаимное обучение как нетрадиционная форма 

организации обучения в высшей школе / В.В. Корнещук // Науковий вісник 

КДПУ ім. К. Д. Ушинського: Зб. наук. пр. — Одеса: ПДПУ ім. К. Д. Ушинського, 

2004. — №8 – 9. — С. 62 – 65. 

3. Психолого-методические особенности развивающих методов обучения 

иностранному языку: межвуз. сб. науч. тр. / Отв. ред. Е. И. Исенина.  — Иваново: 
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 ПІДВИЩЕННЯ  ЯКОСТІ ЗНАНЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА 

ДОПОМОГОЮ ДІАГНОСТИКИ І КОНТРОЛЮ 

 

О.І. Комарова 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 

Ю.І. Кузнєцова 
кандидат філологічних наук, 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 

 

Варіативність рівнів підготовленості студентів з іноземної мови (гімназія, 

ліцей, загальноосвітня  міська або сільська школа), високий рівень вимог  

європейського  стандарту підготовки  фахівців  підсилює актуальність 

підвищення  якості  володіння  іноземною мовою. 

Кафедра іноземних мов Полтавського національного технічного 

університету постійно вдосконалює методику викладання іноземних мов, 

контроль  знань і рівень сформованості  вмінь усіх видів  мовленнєвої 

діяльності: аудіювання, говоріння, читання та письма. Концептуальними 

основами  методики  викладання  іноземної мови  є теорія формування  вмінь за 

І. Лернером  та методика  визначення  вихідного рівня знань на початковому 

етапі викладання англійської мови. 

Сутність визначення глибини знань за  моделлю стандартизованого 

контролю  (вхідне тестування)  та використання комплексного  підходу   для 

визначення  творчого рівня володіння  знаннями і вміннями є  важливим 

компонентом навчального процесу. 

Повністю врахувати всі індивідуальні особливості  студентів дуже важко, 

навіть не завжди можливо. Суттєвим є попередній рівень  підготовки  

майбутніх фахівців. У цьому аспекті найбільше підлягає виміру рівень знань.  

Отже, доцільно проводити  визначення  вихідного рівня знань з іноземної мови  

у студентів першого курсу. Згідно класифікації  І. Лернера, знання формуються 

за  трьома  рівнями: (1) усвідомлення  сприйнятої інформації та її 
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запам‘ятовування; (2) засвоєння методів  застосування знань за зразком; 

(3) вміння творчо застосовувати  засвоєну  інформацію в новій ситуації. 

На основі даної класифікації можна вибрати для визначення рівня        

знань такі  критерії: розуміння матеріалу; репродуктивне застосування знань; 

творче застосування знань. 

Крім цього, необхідно перевіряти глибину знань. 

Визначення цих даних  можливе лише при  використанні  відповідних 

форм контролю. 

Під час визначення  перших двох рівнів знань  найбільш ефективним є  

стандартизований  контроль, тобто вхідне тестування, що має деякі  переваги 

перед іншими формами: тест ставить студентів у однакові умови, його 

результати підлягають чіткому кількісному обліку, мінімальне використання 

часу. 

Для визначення  третього рівня знань  доцільно використовувати  декілька 

форм контролю, що дозволяють  всебічно перевірити  знання студентів. Це 

стандартизований  і традиційний контроль (письмові роботи, усне опитування, 

бесіди). 

Діагностичний тест  комплексного характеру  використовується для 

перевірки  знань з лексики та граматики. До тесту  внесені  завдання  на 

аудіювання, читання та письмо. 

За результатами  тестування  студентів підрозділяють  на підгрупи  із 

елементарним, середнім та високим  рівнем знань.  

Для кожної підгрупи мають бути розроблені спеціальні завдання і 

методичні рекомендації, що враховують  індивідуальний рівень підготовки 

студента і на диференційованій основі впроваджуються  до процесу навчання.  

Для позааудиторної (самостійної) роботи  студенти з елементарним рівнем 

знань одержують  завдання для вирівнювання знань, студенти з високим рівнем 

– завдання, що поглиблюють знання з  програмного матеріалу.  

Така методика створює  сприятливі  умови  для організації  самоосвітньої  

діяльності  в процесі позааудиторної роботи. 

Таким чином, визначення  вихідного рівня знань є однією з умов  

забезпечення індивідуалізації навчання іноземним мовам. У цілому студент 

бачить перспективу свого  зростання  і ставить перед собою  нові завдання в 

процесі навчання. 

Література: 

1. Лернер И. Я. Дидактические основы  методов обучения / И.Я. Лернер. – 

М. : Педагогика, 1981. – 186 с. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

О.Г. Корбут 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

Характерною рисою сучасної епохи є зростаючий з кожним роком темп 

розвитку нових інформаційних технологій. Суспільство вступає у фазу 

інформатизації. 

Суспільство можна назвати інформаційним, якщо в ньому більше 50% 

населення зайнято в сфері інформаційних послуг. Інформаційне суспільство 

відрізняється від попередніх тім, що головним фактором у ньому виступають не 

матеріальні, а ідеальні фактори – знання та інформація. Відмінними рисами 

такого суспільства є: 

- збільшення ролі інформації в житті суспільства; 

- зростання частки інформаційних комунікацій, продуктів і послуг у житті 

людей; 

- створення глобального інформаційного простору. 

Інформатизація суспільства означає сукупність взаємозалежних 

політичних, соціально-економічних, наукових факторів, які забезпечують 

вільний доступ кожному члену суспільства до будь-яких джерел інформації, 

крім законодавчо секретних. Метою інформатизації суспільства є поліпшення 

якості життя людей за рахунок одночасного збільшення продуктивності та 

полегшення умов праці. 

Освіта перебуває між виробництвом і наукою, тому вона повинна 

відповідати як рівню розвитку суспільного виробництва, так і стану науки. У 

другій половині ХХ століття виробництво і наука розвивалися швидкими 

темпами, а освіта еволюціонувала дуже повільно. У результаті назріли досить 

глибокі протиріччя між виробництвом і наукою, з одного боку, і освітою, з 

іншого. 

З появою в процесі освіти такої складової, як інформатизація, стало 

доцільним переглянути її завдання. Основними з них є: 

- підвищення якості підготовки фахівців на основі використання в 

навчальному процесі сучасних інформаційних технологій; 

- застосування активних методів навчання і як результат, підвищення 

творчої та інтелектуальної складових навчальної діяльності; 

- інтеграція різних видів освітньої діяльності (навчальної, дослідницької 

та інш.); 

- адаптація інформаційних технологій навчання до індивідуальних 

особливостей студента; 

- забезпечення безперервності і наступності в навчанні; 

- розробка інформаційних технологій дистанційного навчання; 

- удосконалювання програмно-методичного забезпечення навчального 

процесу. 
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Також найважливішим завданням інформатизації сфери освіти повинне 

стати випередження інформатизації інших галузей людської діяльності, 

оскільки знання і навички, отримані в процесі освіти, лежать в основі всіх видів 

діяльності людини. 

Використання комп'ютера в навчанні іноземній мові істотно впливає на 

ефективність освітнього процесу. Комп'ютер являє собою 

багатофункціональний технічний засіб навчання. Він дозволяє зберігати в 

пам'яті мовний матеріал значного обсягу, знаходити інформацію, що цікавить, і 

представляти її на екрані в зручному для користувача виді. 

Існують дві основні області застосування комп'ютерів у навчальній 

діяльності: 

- комп'ютерна підтримка традиційного навчання; 

- навчання, реалізоване за допомогою комп'ютера. 

Персональний комп'ютер може застосовуватися викладачем для рішення 

особистих дидактичних завдань під час заняття: 

- пред'явлення інформації в різних формах; 

- формування у студентів загально навчальних і спеціальних знань і вмінь 

по предмету; 

- контроль, оцінка і корекція результатів навчання; 

- організація індивідуального і групового навчання; 

- керування процесом навчання. 

Комп'ютер може використовуватися на всіх етапах процесу навчання: при 

поясненні нового матеріалу, закріпленні, повторенні, контролі. 

Комп'ютеризація навчання значно впливає на всі компоненти сучасної 

освітньої системи особливо на предмет "Іноземна мова": його мету, завдання, 

зміст, методи, технологію. Навчання іноземній мові з використанням 

комп'ютера відрізняється рядом переваг: 

- інтерес студентів до комп'ютера приводить до високої мотивації 

процесу навчання; 

- студенти охоче ведуть діалог з комп'ютером, у них підвищується 

загальна, комп'ютерна і мовна культура; 

- індивідуалізація навчання; 

- можливість забезпечення безпосереднього зворотного зв'язку; 

- комп'ютер не проявляє негативних емоцій при повторенні помилок; 

- об'єктивність оцінки; 

- забезпечується ефективне виконання вправ і тренувань. 

Разом із цим діяльність викладача стає залежна від можливостей і 

бездоганного функціонування комп'ютера. Також варто звернути увагу на те, 

що при його використанні не можна втратити колективний характер навчання, 

тобто студенти повинні мати можливість порівнювати свої успіхи з 

досягненнями своїх одногрупників. Навчання іноземним мовам за допомогою 

комп'ютера має багато переваг, але є також і недоліки. До характерних 

недоліків навчання за допомогою комп'ютера можна віднести: 

- зловживання комп'ютерними ефектами; 

- надмірність фарб; 
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- зменшення інтересу до технічних засобів навчання других видів; 

- готові навчальні комп'ютерні програми по предмету, які дуже складно 

адаптувати до традиційного заняття, оскільки вони не завжди відповідають 

навчальній програмі, методичним цілям і дидактичним принципам у навчанні. 

Специфіка предмета ''Іноземна мова" полягає в тому, що провідним 

компонентом змісту навчання іноземній мові є не основи наук, а способи 

діяльності - навчання різним видам мовної діяльності: говорінню, аудіюванню, 

читанню, письму. Навчати мовної діяльності можна лише в живому 

спілкуванні, а для цього потрібен партнер. В комп'ютерних технологіях 

викладач не є єдиним носієм і власником інформації. Зміщається акцент цілей у 

бік формування у студентів умінь працювати з інформацією, формування 

дослідницьких умінь. При традиційному навчанні комунікативний аспект 

навчання іноземній мові реалізується більш ефективно, тому необхідно 

сполучити навчання іноземній мові за допомогою комп'ютера і традиційне 

навчання. 

Залежно від дидактичних цілей комп'ютерні програми на заняттях можна 

використовувати в різних варіантах: як самостійно, так і в сполученні з іншими 

традиційними засобами навчання на різних етапах заняття. В умовах 

педагогічно грамотного навчального процесу використання засобів 

інформаційних технологій (комп'ютера) це шлях раціоналізації навчання, 

удосконалювання форм і методів контролю, досягнення рівня компетентності в 

області комп'ютерних технологій, необхідного для успішної соціальної і 

професійної адаптації студентів і викладачів. 

Таким чином, у зв'язку з істотним прогресом у розвитку персональних 

комп'ютерів і комп'ютерних технологій відбуваються зміни в самому процесі 

навчання іноземній мові, і комп'ютер стає необхідним засобом навчання 

іноземній мові. Використання сучасних інформаційних технологій на заняттях 

в процесі навчання іноземної мови розкриває великі можливості для реалізації 

одного з найважливіших дидактичних принципів − принципу наочності. 

Ключовою фігурою інтеграції інформаційних технологій у навчальний 

процес є викладач, що має прагнення використовувати комп'ютерні технології в 

навчальному процесі. 

Вимоги до викладача іноземної мови в області використання 

комп'ютерних технологій набагато вище, ніж вимоги до викладачів інших 

предметних дисциплін, оскільки програмне забезпечення навчання іноземній 

мові включає дуже широкий діапазон програмних засобів і навчальних 

матеріалів, орієнтованих на різні рівні, етапи, аспекти і профілі навчання. 

Рівень професійної підготовки викладача в області застосування комп'ютерних 

технологій у навчанні іноземним мовам ще не дуже давно був предметом 

дискусій. Наприкінці 80-х років минулого століття вважалося, що викладач 

повинен володіти навичками програмування для створення власних 

комп'ютерних навчальних матеріалів. Уже на початку 90-х років як головна 

вимога до сучасного викладача іноземної мови в області комп'ютерного 

навчання висувається наступне: уміти використовувати комп'ютерні технології 

у всьому їхньому різноманітті на сучасному методичному рівні. Саме тому 
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можна говорити про співвідношення навичок і вмінь, які б визначали 

професійну компетенцію викладача іноземної мови в цій області. 

При порівнянні комп'ютерних навчальних матеріалів з іноземної мови і 

друкованих навчальних посібників, аудио- і відеокурсів, у першу чергу слід 

зазначити надавані комп'ютером технологічні і методичні переваги: 

- індивідуалізація навчання; 

- робота з більшими обсягами інформації; 

- комплексний мультисенсорний вплив на різні канали сприйняття 

шляхом використання тексту, звуку, мультиплікації, відео; 

- необмежена кількість звертань до завдань; 

- виконання багатьох активних видів вправ з усіма студентами одночасно, 

включаючи говоріння; 

- негайне надання зворотного зв'язку та інше. 

При роботі з комп'ютерними технологіями міняється роль викладача, 

основне завдання якого – підтримувати і направляти розвиток особистості 

студентів, їхній творчий пошук. Відносини зі студентами будуються на 

принципах співробітництва і спільної творчості. У цих умовах неминучий 

перегляд сформованих сьогодні організаційних форм навчальної роботи: 

збільшення самостійної індивідуальної і групової роботи студентів, відхід від 

традиційного заняття із пояснювально-ілюстративним методом навчання, 

збільшення обсягу практичних і творчих робіт пошукового і дослідницького 

характеру. 

Комп'ютерна технологія містить величезний культурний і дидактичний 

потенціал, що вже використовується в навчанні іноземним мовам в усьому 

світі. Однак для оптимального і ефективного використання інформаційно-

комунікативних технологій у навчанні іноземним мовам потрібна величезна 

науково дослідницька робота, результати якої дозволять визначити загальні і 

приватні критерії відбору навчальних матеріалів, а також істотно обновити 

арсенал методичних засобів і прийомів навчання іноземним мовам. 

Проблеми пошуку ефективних шляхів комп'ютеризації освіти сьогодні 

актуальні не тільки в нашій країні, але і в усьому світі і, безсумнівно, що 

послідовна реалізація комплексу заходів, спрямованих на їхнє рішення, буде 

сприяти тому, що комп'ютерні технології дійсно стануть масовим засобом 

вивчення іноземної мови і невід'ємною частиною навчального процесу. 
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Національний технічний університет України «КПІ» 

 

Сучасний фахівець повинен мати високий рівень загальної та 

інформаційної культури, вільно орієнтуватись в світовому інформаційному 

просторі та використовувати його ресурси для саморозвитку. Досягнення 

означеної мети передбачає розробку педагогічних методик, спрямованих на 

особистісно-орієнтоване навчання з врахуванням індивідуальних здібностей та 

можливостей студентів, професійних інтересів та мотивації до навчання. 

Навчальний процес має будуватись таким чином, щоб не лише надавати 

студентам певний об‘єм знань, вмінь та навичок, але й навчити набувати їх 

шляхом самостійної діяльності. Таким чином, однією з пріоритетних задач 

викладача ВНЗ є організація самостійної пізнавальної діяльності студентів, 

рішення якої надасть ще більше можливостей для інтенсифікації навчального 

процесу та його індивідуалізації. Сучасні інформаційні технології, зокрема 

гіпертекст, має суттєвий потенціал для вирішення окреслених завдань, що 

дозволяє розглядати його в якості перспективного способу структурування 

навчальної інформації [3, с. 116].  

Визначаючи поняття гіпертекст, звернемось до порівняння з звичайним 

текстом, що є послідовністю символів, читається в одному напрямі, тобто є 

лінійним або одномірним. Гіпертекст є нелінійним або багатомірним 

утворенням, тобто складається з набору текстів поєднаних вузлами переходу. В 

окремих точках багатомірного тексту можливо продовжити читання в 

декількох напрямах залежно від інформаційної потреби. Гіпертекст 

відрізняється від одномірного тесту послідовністю представленого матеріалу, 

елементи гіпертексту розміщуються у вигляді ієрархічного утворення або 

мережевої організації, він може мати декілька рівнів стислого викладення та 

деталізації, способів представлення та ін.  

Інформаційні сукупності гіпертекстової структури не мають певної 

послідовності для вивчення (Г. Береснєва, О. Константинова, К. Хрустальов). 

Дослідники визначають гіпертекст як нову технологію представлення 

неструктурованого вільно накопичуваного знання  (В. М. Монахов, О. В. Осін, 

А. Ю. Уваров). Гіпертекстова технологія орієнтована на індивідуалізовану 

обробку інформації не замість людини, а разоим з нею і містить не лише 

інформацію а й апарат її ефективного пошуку (Н. С. Анісімова , М. Л. Рисін).  

У відповідності до сутності педагогічної науки, поняття гіпертексту 

інтерпретується дослідниками як «інформаційний фонд, що характеризується 
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повнотою викладу, наявністю посилань і певною кількістю розділів та даних з 

тематики»  [1, с. 127]. 

Структурно гіпертекст є системою інформаційних об‘єктів. Інформаційні 

об‘єкти в структурі не обов‘язково текстові, вони можуть бути графічними, 

аудіо- та відеообєктами. Саме мультимедійність гіпертекстового середовища 

уможливлює застосування всіх засобів впливу на студента-читача і забезпечує 

якісно новий рівень активного сприйняття інформації [4, с. 75].  

Гіпертекст складається з наступних компонентів: стаття, тезаурус, 

посилання, список тем та алфавітний покажчик.  

Стаття є центральним компонентом гіпертекстової структури. Тезаурус – 

автоматизований словник, відображає семантичні зв‘язки, є основою 

систематизації та пошуку інформації. Гіпертекстові посилання – виділені 

області документа, що надають можливість переходити до елементів цього 

документу або до інших документів, що містять необхідну інформацію. Список 

тем містить заголовки вісх статей а алфавітних покажчик містить перелік всіх 

статей за алфавітом. 

Узагальнюючи результати актуальних досліджень з проблеми розвитку 

концепції гіпертексту, визначимо основні технічні переваги гіпертексту:  

- простота використання – можливість переходу за посиланнями в різних 

напрямках (В. Ф. Валюк, Н. А. Іванова);  

- динамічність – можливість створення нових посилань та подальший 

розвиток теми, напряму (О. Ю. Жук, Г. В. Кримов);   

- гнучкість структуризації інформації – на базі одного матеріалу можливо 

вибудовувати різні моделі структуризації інформації (Г. Г. Пертаков, А. Ю. 

Сергєєва, К. М. Цимбал); 

- узагальнений погляд на систему звязків в рамках однієї теми (особливо 

важливо при великому обсязі інформації з теми) (Д. Ш. Матрос, Н. К. Падалка);  

- гнучкість компонування текстових вузлів - надає можливість одному 

документу виконувати різні функції) (В. Ф. Валюк, О. В. Константінова,  В. П. 

Морозов); 

- модульність побудови – на один текстовий сегмент можливо посилатися 

з різних блоків, що збільшує інформаційну насиченість та зменшує кількість 

дубльованої інформації (Ю. М. Бадаєв, Ю. С. Дорошенко); 

- сумісність – над одним документом може працювати декілька авторів 

(І.Р. Купер).  

Оскільки мислення людини є нелінійним процесом а структура 

мотиваційного середовища студентів часто зумовлює асинхронність логіки 

сприйняття матеріалу студентом та його викладення педагогом [5, с. 32],  до 

переваг гіпертексту в навчальному процесі відносять:  

- доступ до ієрархічно організованої інформації, що дозволяє студенту 

самостійно вибудовувати логіку освоєння матеріалу і сприяє формуванню 

навичок самостійності мислення, а також  забезпечує усвідомленість навчання 

(Л. Бєлєнова, Г. М. Нурмухамедов, Н. Г. Семенова);  

- системність – можливість зрозуміти зв'язок з попередніми та 

наступними  темами (Л. Ованесбеков, В. Тихомиров);  
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- можливість діагностики помилок – аналіз логічної зв‘язки надає 

можливість виявити  приховані причини помилок;  

- наступність – можливість при закріпленні пройденого матеріалу 

додавати елементи, що сприяють включенню нових знань в систему вже 

засвоєних (Е. Зеєр, М. Субботін);  

- ефект об‘єктивності – забезпечується представленням інформації 

відповідно виключно семантичним критеріям;  

- мультифункціональність – завдяки необмеженості сфер застосування 

може бути інструментом аналізу, використовуватись у редагуванні та 

коментуванні (Н. Пак, Б. Хаан).  

Оформлення плану заняття у вигляді гіпертексту надає викладачам нові 

можливості планування та проведення навчального процесу. Викладач може за 

потребою структурувати дидактичний та енциклопедичний матеріал, 

розподіляти текстові та графічні данні, наочну демонстрацію, формулювати 

завдання, створювати фронтальні опитування, практичні завдання з 

можливістю отримати підказку та ін.  

Розглянуті можливості гіпертексту дозволяють звернутися до питання 

структурування навчального матеріалу за допомогою гіпертекстової технології. 

Це означає, що необхідно виявити певну сукупність елементів навчального 

матеріалу та встановити зв‘язки між ними на основі гіпертекстової технології.  

З метою структурування навчальної інформації в гіпертекстову для 

формування знань з англійської мови професійного спрямування важливо 

дотримуватись наступного алгоритму:  

1) скласти словник термінів;  

2) виявити об‘єкти та поняття;  

3) виявлення зв‘язку між поняттями;   

4) деталізація  [2, с. 110].  

Цей алгоритм визначає кінцевий варіант навчального гіпертексту.  

Звернемося до практичного досвіду застосування гіпертекстової 

технології та опису навчального гіпертексту розробленого для студентів 2 

курсу спеціальності «Комп‘ютерна інженерія» факультету прикладної 

математики.  

На першому етапі розробки гіпертекстового викладу теми будо виявлено та 

систематизовано основні поняття з теми «Data processing», складено тезаурус у 

вигляді структурно-ієрархічної схеми. Таким чином, ми визначили загальну 

структуру гіпертексту.  

Наступним етапом було формування змістових вузлів. Після деталізації 

понять (інформаційними об‘єктами були: текст, відео, графіка) було 

сформовано алфавітний покажчик та систему гіперпосилань.  

Принцип побудови гіперпосилань ґрунтувався на двох типах систематизації 

інформації: лексично-граматичному/семантичному та системи субоб‘єктів. 

Наприклад, до блоку «Data processing sytems» структурної схеми тезаурусу 

було сформовано гіперпосилання: text, translation, explanation, collocation, use, 

comprehension test (лексично-граматична/семантична систематизація) та набір 

субобєктів (відео об‘єкт «Computer-oriented data processing systems», аудіо 
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об‘єкт «Basic data processing operations», інфографіка «Data», текстові об‘єкти 

«History», «Concepts», «Structure», список посилань для пошуку додаткової 

інформації в мережі Інтернет).  

За результатами контрольного тестування з теми в групах №1 та № 2, що 

опрацьовували тему в гіпертекстовій формі показники успішності були на 27 

відсотків вищі ніж в групах №3 та № 4, робота в яких велась за традиційним 

методом подачі матеріалу. Проведене анкетування засвідчило, що гіпертекстова 

форма представлення навчального матеріалу на думку студентів є більш 

ефективною (97 %), надає можливість краще сприймати інформацію (69%), 

підвищує мотивацію до самостійної роботи (86%).  

Таким чином, застосування гіпертекстової технології в навчальному 

процесі має значний потенціал для підвищення ефективності навчального 

процесу та мотивації студентів та викладачів, що відкривають для себе новий 

засіб інтелектуальної діяльності. 
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Vocational education and training (VET) system in Germany is guided not 

only by the requirements of the labour market, but also by the need for individuals to 

acquire skills, knowledge and competences that enable them to prove themselves on 

the labour market.  

The main challenges facing VET systems today are changes in industrial life, 

increased personal mobility, globalization, technological advances and demographic 

change. The permeability of the education system is steadily being improved and the 

existing barriers between individual areas of education are being dismantled, so that 

qualifications in one area can constitute entry to another, and learning content already 

acquired does not have to be lived and learned again.  
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The Career Centers serve as an interface between students and the corporate 

world. Through an ongoing and diverse programme of events they continually bring 

these two groups together. Their goal is to support students who wish to prepare 

themselves for their career as well as alumni and research assistants on their career 

paths. The working staff of the centers regularly offers events for information and 

further education. Some workshops are accredited with Credit Points by the 

universities‘ departments. 

Career guidance and counseling programs are aimed to help students to be 

more informed and better educated for their career choices. Usually programs offer 

information on high school course offerings, career options, the type of academic and 

occupational training needed to succeed in the workplace. But we should not forget 

about informing them on postsecondary opportunities that are associated with their 

field of interest.  

Well-known scientists emphasize that there is a rapid progress with the 

development of an interdisciplinary National Qualifications Framework (NQF) in 

Germany, to make it easier for qualifications and learning outcomes to be recognized 

across all areas of education. 

In European Union, Germany is concerned to ensure that VET provision can be 

linked internationally. It should be possible for qualifications and competences 

acquired in the German VET system to be put to use in the labour markets and 

education systems of other countries without obstacles, particularly within Europe. 

The creation of European instruments such as the European Qualifications 

Framework (EQF) and the European Credit System for Vocational Education and 

Training (ECVET) will make a substantial contribution to realizing this [2]. 

Since the end of World War II, the number of young people entering 

universities has more than tripled, but university attendance still lags behind many 

other European nations. This is partly because of the dual education system, with its 

strong emphasis on apprenticeships.  

It is obvious that the education system in the Federal Republic of Germany has 

two features which distinguish it from the educational systems of most other 

industrialized nations: 

 There are three or four parallel but separate types of school at the lower 

secondary level, preceded by a common primary school.  

 The ‗dual‘ form of vocational training is very important. Its main 

function is to supply skilled workers through in-company training. 

In Germany schools, universities and institutes of higher education are usually 

State institutions. Private educational institutions – for which there are special Länder 

laws governing licensing, recognition and financial support – play a subordinate role 

in terms of the number of pupils and students. All schools are free.  

Vocational training has two main aims in Germany: firstly, to provide young 

people with a basis for a successful career and thus contribute to their personal 

development, and secondly, to satisfy the demands of businesses for various skills 

and thus serve economic policy interests. 

There is a close link between training and employment opportunities. 
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 The labour market demands higher qualifications. Knowledge and skills 

help to secure jobs. In contrast, the demand for semi-skilled and unskilled labour has 

been falling steadily in recent years. 

 Training encourages readiness to learn. Today, training is essential for 

anyone who, faced with the fast pace of technological change and worldwide 

restructuring, wants to maintain their level of job performance or engage in a skilled 

occupation.  

 Learning in a work environment promotes personal development, in 

particular independence, self-esteem, teamwork, general work ethics and motivation. 

The VET system provides initial vocational training, promotes career 

development through further training and gives suitable candidates a chance to 

acquire qualifications up to the university entrance certificate. 

The development of vocational training and the dual system is again being 

hotly discussed in Germany. Apart from the sustainability of the dual system of 

vocational training for Germany as a production site, the vocational training debate 

focuses on aspects of the European dimension. 

Employers and employees, and their organizations (employers' associations 

and trade unions) naturally take a great interest in vocational training and in 

influencing the way it is structured and run. Their interest has been taken into account 

stipulating that employer and employee representatives are present in equal numbers 

in all institutions and committees dealing with vocational training issues and that they 

have more or less equal weight in these. This applies on the federal level to the Board 

of the Federal Institute for Vocational Training, to the Land committees for 

vocational training, to the vocational training committees of the competent bodies as 

well as to the examination committees of the competent bodies.  

On the federal level the Board of the Federal Institute for Vocational Training 

(BIBB) is advising the Federal Government on all Vocational Education and Training 

issues. The BIBB is a public R&D institute, legally established (Vocational Training 

Act) and funded by the Ministry of Education and Research; its annual work 

programme is approved by the four-partite Board where representatives of employers, 

unions, the Federal Government and the Länder work together. The main issues dealt 

with by the Board are the provision of training places, development and adaptation of 

qualifications offered in the dual system as well as the quality of training and the co-

operation between companies and schools [1]. The work of the BIBB focuses on 

carrying out surveys and analyses, providing training statistics as well as the annual 

official VET report, monitoring and evaluating national programmes and pilot 

schemes. On behalf of the government, it is also preparing training regulations.  

Finally we can summarize that it is very important for young apprentices in 

Germany to receive good vocational education and training. There are often several 

pathways to learn an occupation, and often different ones are attempted until 

vocational training is successfully concluded. A number of young people participate 

in a measure organized by the Federal Employment Agency or by some other special 

program after leaving school. 
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For a long time, interactive methods of studying have been much spoken about. 

There are a lot of advantages of using such methods as role play, dramatizing, inside 

(outside) circles, brainstorm, line-ups, jigsaw reading, think-pair-share, debate, case-

method etc. They are aimed to more productive studying and gaining improved skills 

and knowledge in special subject or field. 

In this thesis we speak about problems of creating patterns and introducing 

case-study method in modern Ukrainian higher education. 

Case study method is an intensive description and analysis of a single 

individual or (sometimes) group.  

First of all, it is necessary to admit that advantages of this method are in its 

nature as: 1. A useful source of ideas about behavior. 2. A decent opportunity for 

innovation. 3. A specific method to study rare phenomena. 4. A good method to 

challenge theoretical assumptions. 5. A good alternative or complement to the group 

focus on psychology. 

But despite all positive features this method is not widely used in Ukraine, 

especially at English lessons. The niche we speak about is students of technical 

specialties, mostly of third to sixth years of study. Case study method is rather 

difficult and challenging, so students of the first and second university years might be 

not ready to meet the demands of case studying and are not able to fulfill the task and 

solve the problem presented. 

The case-study method is very verified and miscellaneous, demanding 

knowledge not only in special subject but good grammar skills, speech, logic and so 

on. Furthermore, case-study often has to be aimed at practical solution and applied 

problems. 

We talk about case study that combines both English and special subject 

discipline, for example, English and grid system theory, English and power supply 

methods, English and general еngineering etc. So this method demands different 

knowledge to be used and involves various activities and tasks. 
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Being new enough, case-study method has also become an important aspect of 

professional training of young specialists, but there is only a small percentage of 

case-study tasks written for core competence development in Ukrainian universities. 

The problem is that English teachers are good in English, but often their knowledge 

of nuclear power, automation systems, cybernetics etc. is not enough to describe 

situations and tasks for students that require deep investigation and involve both 

English skills and professional technical approach.  

There are some tips for writing case study. 

Before writing case study a person should remember that a case study is a 

puzzle that has to be solved. So the case should have a problem for the readers to 

solve. The case should have enough information in it that readers can understand 

what the problem is and, after thinking about it, and analyzing the information; the 

readers should be able to come up with a solution.  

A good case is more than just a description. It is information combined in such 

a wаy that the reader is put in the same position as the case writer was at the 

beginning when he or she was faced with a new situation and asked to figure out 

what was going on. A description, on the other hаnd, arranges all the information, 

comes to conclusions, tells the reader everything, and the reader really doesn't have to 

work very hard. 

When you write a case, here are some hints on how to do it so that your readers 

will be challenged, will "experience" the same things you did when you stаrted your 

investigation, and will have enough information to find answers. 

There are three basic steps in cаse writing: research, analysis, and the actual 

writing.  

The Research Phase: 

1. Library and Internet research. Find out what has been written before, and 

read the important articles about your case site, use authentic (Ukrainian, Russian) 

articles and translate them into English 

2. Interview people who know the place or the situation. Find knowledgeable 

people to interview and ask for advice – cooperation with your colleagues from 

technical specialty departments is a very productive step. It is wise to ask the teacher 

of special core disciplines, what your group of students studies at present so that you 

can refer to fresh information they get in other subject and can settle with the help of 

English. 

The Analysis Phase: 

1. Put all the information in one place. Now you have collected a lot of 

information from people, from articles and books. You can't include it all. So, you 

need to think about how to sort it out, take out the excess, and arrange it so that the 

situation at the case site will be understandable to your readers.  

2. Assign sections of material to different people. Each person or group should 

try to figure out what is really important, what is happening, and what a case reader 

would need to know in order to understand the situation. 

3. Try to formulate the casе problem in a few sentences. When you do this, you 

may find that you need more information. Once you are satisfied with the way you 

have defined the problem you want your readers to think about, break the problem 
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down into all its parts. Each one represents a piece of the puzzle that needs to be 

understood before the problem can be solved. Once you have broken down the 

problem into pieces, you can analyze the information you now have and see if you 

can think about possible answеrs to each of the pieces. If you have enough 

information, then you can think about  

Writing the Case Study: 

1. Describe the problem or case question you want the reader to solve. In a 

case, you can start by raising a question.  

2. Organize the sections of the case. You will probably need to organize your 

information under topics like the following: a. Introduction to the problem; b. 

Participants; c. Potential danger; d. Conclusion.  

If your case uses special terms, words, or refers to specific rules or laws that 

people in another country might not recognize, information about them should be put 

in the case (at the end in an appendix). 

Do remember to include a list of possible answers – there can be presentation, 

dramatizing, dialogue, written notes etc. Be precise in your demands and 

requirements, but let students choose the strategy. 

So, it can be seen that writing case study is a really difficult task, especially 

when we talk about professionally-oriented cases.  

The role of the teacher, who practices case-study method. 

The case-study method has much more educational potential than traditional 

teaching methods. The presence in the structure of the case-study method of dispute, 

debate, argument, coached participants teaches respect for the norms and rules of 

communication. The teacher should resolve and prevent conflicts, create an 

environment of cooperation and competition at the same time, observe the personal 

rights of the student. The effectiveness of the teachers who implement case-study 

method in their teaching practice, associated with the embodiment of a set of 

principles:  

- The diversity and effectiveness of didactic arsenal, which involves mastering 

didactics, its principles, methods and techniques; 

- The principle of partnership, cooperation with students, based on recognition 

of student partners in educational activities, on interaction and brainstorming 

situations; 

- Reducing the role of the teacher as the only "communicator" of the 

knowledge, greater emphasis on his/her role of an expert and consultant to help 

students navigate through the world of scientific information; 

- The principle of absorption of the achievements of teaching science, the 

experience gained colleagues - the psychological and pedagogical soundness; 

- The principle of creativity, which involves the conversion of the case into an 

individual and unique product. The case-study method significantly expands the 

scope of creativity, allowing the use of the activities to create a case study as a unique 

intellectual product, the design of the learning process, improving the teaching 

methodology, involving students in the process of creative thinking and strengthening 

the role of creative improvisation in teaching, etc. 
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- The principle of pragmatism, guided by a clear definition of features of a 

particular case study, planning, learning outcomes in terms of formation of students' 

skills in analyzing the situation and work behaviors in it. 

Teacher performance when using the case-study consists of two phases. The 

first phase is a complex extracurricular creative work to create a case and issues for 

analysis, consisting of research and development, designs and methodological parts. 

Special attention should develop methods to ensure students' individual work on the 

analysis of the case and preparing for the discussion, as well as methodological 

support for upcoming classes on its distinction. The second phase includes the 

activities of the teacher in the classroom in discussing the case study, where he serves 

with an opening and closing statement, organizes discussion or presentation, supports 

business atmosphere in the audience and appreciates the contribution of the students 

to analyze the situation. 

To be effective, the training strategy discussion should be carefully prepared, 

structured, regulated and controlled in time. Usually the discussion starts with the 

teacher stimulating questions prepared in advance. The teacher should try to provide 

opportunities for audience reaction to questions, directing the discussion to achieve 

learning goals. 

Generally, in all discussions of case studies the teacher formulates four basic 

questions:  

1. Why does the situation look like a dilemma? 

2. Who made the decision? 

3. What happened? 

4. How could it be changed, improved or how could it have been prevented? 

Thus, there are a lot of items to be spoken about in order to understand the 

depth and possibilities that the case-study method provides. The students of technical 

specialties have to be well-educated and intelligent specialists capable of solving 

problems connected with their profession and work and able to use knowledge and 

skills they develop during English lessons namely at case study seminars. 
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Важливість вивчення англійської мови як мови міжнародного 

спілкування у сучасних умовах давно не потребує пояснення, а є 

загальновідомим фактом.  Постійно підкреслюється і необхідність модернізації 

та удосконалення підходів до її викладання й технологій навчання. Сьогодні 

застосовуються різні методи викладання англійської мови, перевага надається 

тим, які об‘єднують комунікативні та пізнавальні цілі. Завдяки новітнім 

технологіям та досягненням науки використання таких підходів стає ще більш 

ефективним. 

Суть комунікативного навчання полягає в тому, що процес навчання є 

моделлю процесу спілкування. Для цього необхідно моделювати основні, 

принципово важливі, сутнісні параметри спілкування, до яких належать 

особистісний характер комунікативної діяльності суб‘єкта спілкування, 

взаємодія мовних партнерів, ситуації як форми функціонування спілкування, 

змістовна основа процесу спілкування, система мовних засобів, засвоєння якої 

забезпечило б комунікативну діяльність у ситуаціях спілкування, 

функціональний характер засвоєння і використання мовних засобів, 

евристичність (новизна) спілкування і т. д. [4, с. 4]. 

Комунікативно орієнтоване викладання має на меті не тільки дати 

студентам практичні знання граматики та лексики мови, що вивчається, але 

також розвинути у них розуміння того, як відповідна мова використовується 

для спілкування. Формальні аспекти мови – граматика, лексика, фонетика – 

подані в комунікативних контекстах для того, щоб формувалося безпосереднє 

розуміння того, як ці форми вживаються у мовленні. Окрім того, вміння в 

аудіюванні, говорінні, читанні та письмі систематично розвиваються за 

допомогою широкого набору реалістичних видів навчальних завдань, які 

забезпечують максимум можливостей для використання мови, що вивчається. 

Цей підхід вимагає відкритої атмосфери співпраці й активної участі учнів у 

процесі їх навчання на уроці. Ключові освітні принципи методики 

комунікативно орієнтованого викладання були добре підсумовані Soars і Soars 

(1986), вони включають наступні пункти: 

– в учнів стимулюються когнітивні процеси; 

– учні беруть активну участь у процесі навчання; 

– учнів заохочують висловлювати свої думки, виражати свої почуття і 

використовувати свій досвід; 

– учні беруть участь у навчальній діяльності, яка імітує або створює реальні 

чи реалістичні ситуації; 

– учнів заохочують працювати разом; 
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– учнів заохочують брати на себе відповідальність за власне навчання і 

розвивати вміння вчитися; 

– учитель виконує різні ролі – інформант (informer), консультант (resource 

consultant), спостерігач (monitor), - на різних етапах уроку [2, с. 8].  Ті 

самі принципи застосовуються у викладанні англійської мови у вищих 

навчальних закладах, де велику увагу звертають на мотивацію діяльності 

студентів, адже саме це спонукає їх засвоювати знання краще. Саме 

комунікативний особистісно-орієнтований підхід є одним з найбільш 

ефективних у цьому плані, він підвищує власну зацікавленість кожного 

студента у вивченні мови тому, що отримані знання знадобляться їм у 

майбутньому. 

У процесі навчання за комунікативним методом учні набувають 

комунікативної компетенції – здатності користуватись мовою залежно від 

конкретної ситуації. Вони навчаються комунікації у процесі самої комунікації. 

Відповідно всі вправи та завдання повинні бути комунікативно виправданими 

дефіцитом інформації, вибором і реакцією. Найважливішою характеристикою 

комунікативного підходу є використання автентичних матеріалів, тобто таких, 

які реально використовуються носіями мови. Мовленнєва взаємодія учнів 

інколи, хоч і далеко не завжди, проходить за співучастю викладача в 

найрізноманітніших формах: парах, тріадах, невеликих групах, з усією групою. 

Із самого початку учні оволодівають усіма чотирма видами мовленнєвої 

діяльності на понадфразовому і текстовому рівнях при обмеженому 

використанні рідної мови. Об‘єктом оцінювання є не тільки правильність, а й 

швидкість усного мовлення та читання. У рамках навчання мовлення за 

комунікативною методикою широко використовуються опори різних видів:  

–  змістові та смислові;  

– словесні й зображальні, що допомагають керувати змістом 

висловлювання (текст, мікротекст, план, логіко-синтаксична схема), а 

також засвоювати граматичний матеріал;  

– мовні ігри, що дають змогу спілкуватися в різних соціальних 

контекстах та в різних ролях [3, с. 100].  

Як уже згадувалося, необхідною складовою описуваної методики є 

навчання на реальних, оригінальних чи близьких до них матеріалах. Звичайно, 

для цієї ролі підійдуть англомовні книжки, періодичні видання, фільми та ін. 

Для отримання цих матеріалів незамінною стала всесвітня мережа Інтернет, яка 

дає доступ до перелічених матеріалів та дозволяє зануритись у середовище не 

виїжджаючи за кордон завдяки можливості спілкування з носіями мови. У 

мережі Інтернет студент може самостійно знаходити необхідні посібники, 

довідники та іншу корисну інформацію, тренувати різні види діяльності за 

допомогою он-лайн програм та тестів.  

Інтернет – це міжнаціональне, крос-культурне суспільство, чия 

життєдіяльність заснована на електронному спілкуванні мільйонів людей в 

усьому світі, що говорять одночасно, найбільша за розмірами і кількості 

учасників розмова, що коли-небудь відбувалася. Спілкуючись в іншомовному 

середовищі, забезпеченим Інтернет, студенти опиняються в дійсних життєвих 
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ситуаціях. Вони приймають рішення широкого кола значимих, реалістичних, 

цікавих і досяжних задач, навчаються спонтанно і адекватно на них реагувати, 

що стимулює створення оригінальних висловлювань, а не шаблонну 

маніпуляцію мовними формулами [5, c. 41]. 

Оскільки комунікативна компетенція студента найтіснішим чином 

зв'язана з лінгвосоціокультурною компетенцією, викладачу необхідно 

визначити конкретні цілі використання можливостей і ресурсів Інтернету при 

підготовці до занять. Наприклад: для підбору і включення матеріалів мережі 

Інтернет у зміст занять (інтегрувати їх у програму вивчення); для самостійного 

пошуку інформації студентами в рамках роботи над проектом; для 

самостійного вивчення студентами лексичних та граматичних явищ іноземної 

мови і ліквідації прогалин у знаннях, уміннях і навичках; для самостійної 

підготовки і здачі студентами визначеної тематичної лексики [1, с. 146]. Тут 

студенту знадобиться не лише знання мови, але й комп‘ютерна грамотність. 

Отже, найпоширенішою методикою викладання іноземної мови, зокрема 

англійської, є комунікативна. Суть комунікативного навчання полягає у 

підготовці студента до участі в процесі іншомовного спілкування та отримання 

практичних знань, які знадобляться йому у майбутньому. Описуваний підхід 

включає моделювання реальних ситуацій спілкування, що опирається на 

застосування автентичних матеріалів. Такі матеріали може запропонувати 

Інтернет. Використання глобальної мережі має багато переваг, таких як 

можливість спілкування з носіями мови, доступ до ресурсів віртуальних 

бібліотек (а отже електронних граматичних і лексичних довідників, словників, 

фахових матеріалів),  корисних навчальних програм, банків фільмів, книжок, 

аудозаписів тощо. Цей список можна продовжити. Головною ж функцію слід 

вважати здатність створення природного мовного середовища, що лежить в 

основі застосування комунікативного підходу до навчання англійської мови. 
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НЕСТАНДАРТНЕ ЗАНЯТТЯ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ         

     АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

 

К.Ю. Кравець 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

Зміни в навчальному процесі диктують нові вимоги до діяльності 

викладача, яка, перш за все, повинна бути орієнтована на студента, і це 

зумовлює необхідність запровадження нових підходів до проведення занять. 

Серед численних сучасних засобів активізації пізнавальної діяльності 

студентів педагоги називають нестандартні заняття, мета яких полягає у 

пробудженні зацікавленості до навчання, що є каталізатором всієї освітньої 

діяльності.  

Педагоги-методисти І. Андреасян, П. Бабинська та Т. Леонт‘єва 

вважають, що нетрадиційні заняття з англійської мови – це необхідний елемент 

всього навчального процесу з цієї дисципліни, оскільки під час їх проведення 

студенти стають більш ініціативними, самостійними, зростає їх розумова 

активність, також ці заняття безпосередньо впливають на якість засвоєння 

матеріалу [3, с.187]. 

Нестандартне заняття – це імпровізоване навчальне заняття, що має 

нетрадиційну структуру. Нетрадиційні заняття мають своєрідну методику. Вона 

передбачає стовідсоткову зайнятість усіх студентів, що сприяє ефективному 

засвоєнню знань. Особливість нестандартних занять полягає в такому 

структуруванні змісту і форми, яке викликало б інтерес у студентів, сприяло їх 

оптимальному розвитку і вихованню. Hетрадиційні заняття формують 

відповідальне ставлення студентів до навчання, що сприяє активізації їх 

пізнавльної діяльності [2, c.34-35]. 

Створюючи нестандартне заняття, ми можемо виявити для себе його 

позитивні сторони: 

1. Викладач отримує можливість раціональніше розподілити свій час, 

допомагаючи активніше студентам зі спеціальними проблемами – 

особистісними та інтелектуальними. 

2. Викладач менше часу змушений витрачати на подолання труднощів 

з дисципліною. 

3. Включення до процесу навчання не тільки раціональної, а й 

емоційної сфери. 

4. Цілеспрямованість розвитку студента на основі комплексної 

розвивальної системи. 

Під час створення нестандартного уроку використовуються різні варіації 

його проведення. Задля цього використовуються різні методи. 

1. Методи формування пізнавальних інтересів студентів. Вони 

викликають позитивні дії та настрій – образність, цікавість, здивування, 

моральні переживання. Для створення емоційної ситуації важливими є вдало 

дібрані приклади з літератури, художніх фільмів, особистих переживань 
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викладача. Яскравість розповіді, високий пафос збуджують зацікавленість 

студентів, як до окремих питань теми, так і до матеріалу загалом.  

2. Метод створення ситуації новизни навчального матеріалу. Передбачає 

окреслення нових знань у процесі викладання, створення атмосфери 

морального задоволення від інтелектуальної праці. Відчуття збагачення 

знаннями спонукає студентів до самовдосконалення. 

3. Метод пізнавальних ігор. Сприяє створенню емоційно-піднесеної 

атмосфери, засвоєнню матеріалу за допомогою емоційно насиченої форми його 

відтворення. Пізнавальні ігри (ділові, рольові, ситуативні) моделюють життєві 

ситуації, стосунки людей, взаємодію речей, явищ. У виховному значенні гра 

допомагає студентам подолати невпевненість, сприяє самоствердженню, 

найповнішому виявленню своїх сил і можливостей [4, с.291-294]. 

Проте слід зазначити, що часте звертання викладача до подібних форм 

організації навчального процесу недоцільне, оскільки нестандартне може 

швидко стати стандартним, що врешті-решт призведе до падіння у студентів 

інтересу до предмета і до зниження якості знань. 

Для нестандартних занять характерні максимальна щільність, насиченість 

різними видами пізнавальної діяльності, запровадження самостійної діяльності 

студентів, використання проблемного навчання, здійснення міжпредметних 

зв‘язків, усунення перенавантаженості студентів. Нетрадиційні форми навчання 

передбачають: 

 використання колективних форм роботи; 

 розвиток умінь та навичок самостійної роботи; 

 активізацію діяльності студентів; 

 більш повне досягнення практичної, виховної, освітньої та 

розвиваючої цілей навчання; 

 становлення нових відносин між студентами та викладачами; 

 стимулювання зацікавленості у предметі [1, c.66]. 

У сучасній педагогічній та методичній літературі існує декілька підходів 

до класифікації нетрадиційних занять. Серед них можна виділити такі, як 

заняття-ділові ігри, заняття-прес-конференції, заняття-консиліуми, заняття-

винаходи, заняття-екскурсії та інші. М.Фіцула до нестандартних занять 

відносить також інтегровані, міжпредметні, театралізовані, бінарні заняття [6, 

с.456-457]. 

Типологія нестандартних занять залишається суперечливою проблемою у 

сучасній дидактиці. Існують декілька підходів до системи нестандартних 

уроків, і в кожному з них можна виділити окремий визначальний принцип. Так, 

можна розподіляти нестандартні уроки за цілями заняття, його змістом та 

способом проведення навчальної роботи. 

Педагог Н.Волкова розподілила нетрадиційні заняття на 12 окремих груп: 

1) заняття змістової спрямованості (заняття-семінари, заняття-конференції); 

2) заняття на інтегрованій основі (заняття-комплекси, заняття-панорами); 

3) заняття-змагання (вікторини, конкурси, аукціони); 4) заняття суспільного 

огляду знань (заняття-консультації, заняття-заліки); 5) заняття комунікативної 

спрямованості (заняття-диспути, конференції, телеуроки); 6) театралізовані 
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заняття (імітація певної діяльності); 7) заняття-подорожі (екскурсії); 8) ділові 

ігри, рольові ігри, імпровізації, імітації; 9) заняття драматизації; 10) уроки-

психотренінги; 11) заняття з різновіковим складом студентів; 12) заняття-

драматизації [4, с.333-336]. Кожний з наведених прикладів потребує великої 

уваги, тривалої підготовки та цікавого сценарію. Недарма педагог-новатор      

В. Сухомлинський казав, що до хорошого уроку треба готуватися все життя.  

 Ці заняття називаються нестандартними, тому що вони не схожі на 

традиційні базові організаційні форми методичної роботи. Вони не тільки 

максимально активізують пізнавальну діяльність студентів, але й розширюють 

можливості методичної роботи, роблять її динамічною, активно-творчою. 

Нарешті, більшість нетрадиційних занять носять інноваційний характер, тобто 

у процесі їх проведення впроваджуються інтерактивні методи, що має велике 

значення у сучасному занятті з англійської мови [5, с.90]. 

Вивчаючи проблему активізації пізнавальної діяльності студентів, було 

з‘ясовано, що нестандартні заняття дають можливість для розвитку творчості та 

посилення потягу до знань. Навчальний матеріал після стандартних занять 

забувається швидше, ніж той, що вивчається або узагальнюється на заняттях 

стандартних. Крім того, такі заняття виховують колективізм, відповідальність, 

вчать працювати з додатковою літературою, розвивають уяву, допомагають 

побачити зв‘язок з іншим навчальними предметами. Під час нестандартного 

заняття студенти вчаться бути демократичними, спілкуватися з викладачем та 

іншими студентами, критично мислити, приймати продумані рішення. 

Значна кількість дослідників стверджує, що потреба у самоактуалізації, 

тобто потреба у реалізації власних можливостей і талантів, творчих потенцій, є 

провідним мотивом творчості. Саме нестандартне заняття дає можливість 

показати студенту себе з боку творчої особистості. Тут реалізується висока 

розумова діяльність студентів, швидкість і логіка мислення, тривала 

продуктивна робота в заданому режимі, взаємодія викладача й студента за 

допомогою прямих і зворотних зв‘язків, а їх різноманітність дозволяє нам 

кожний раз змінювати вид діяльності та робити акцент на різні елементи – 

творче мислення, вміння грамотно викладати думки, вміння дипломатично 

вести дискусію або опрацьовувати самостійно науковий матеріал. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ МЕТОДИКИ НА ЗАНЯТТЯХ З 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ФОРМУВАННЯ 

КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТА 

 

І.А. Кубрак 

Національний технічний університет України “КПІ” 

 

Сучасна педагогіка характеризується різноманітністю форм і методів 

інноваційного навчання, спрямованих на ефективне засвоєння знань 

студентами, розвиток їх розумової діяльності, виявлення вмінь та навичок 

критичного осмислення проблем, набуття якостей, які стануть у нагоді в 

подальшому розвитку самоосвіти та самореалізації. 

Одним із дієвих способів організації мовної взаємодії, що вивчаються на 

заняттях з англійської мови є проектна методика, основоположниками якої є 

американські науковці Джон Дьюї та Вільям Херд Килпатрик.  

Метод проектів – це комплексний навчальний метод, який дозволяє 

індивідуалізувати навчальний процес, дає можливість студентові проявляти 

самостійність у плануванні, організації та контролі своєї діяльності. Метод 

проектів є одним із активних методів проведення занять, який передбачає 

індивідуальну, парну чи групову діяльність тих, хто навчається, що забезпечує 

гарантоване досягнення спланованого результату [3, с. 209-211]. У викладанні 

іноземної мови це відносно нова методика, яка дозволяє студентам проявити 

самостійність у виборі джерел інформації, способі її викладу і презентації, а 

також вести індивідуальну роботу над темою, яка викликає найбільший інтерес 

у кожного учасника проекту, що спричиняє підвищену мотивовану активність 

студента. 

Мета проекту – сприяти формуванню системи знань та вмінь, втілених у 

кінцевий інтелектуальний продукт, сприяти самостійності, вмінню логічно 

мислити, бачити проблеми та приймати рішення, отримувати й 

використовувати інформацію, займатися плануванням, розвивати грамотність 

та інше. 

Основні ознаки навчального проекту: 

- наявність проблеми; 

- предметна інтеграція; 

- самостійна діяльність студентів; 

- продукт – результат проекту, створений студентами; 

- презентація продукту. 

Проектна робота є надзвичайно важливою, оскільки вона об‘єднує всі 

мовні навички і добре мотивує студентів, котрі мають можливість працювати 

на власному рівні та відповідно до своїх захоплень, а також подати результати 

своєї роботи групі у вигляді презентації. Це творче завдання може бути як 

індивідуальне, так і групове, тому органічно поєднується з груповим підходом 
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до навчання. Метод проектів завжди орієнтований на самостійну діяльність 

студентів, яку необхідно виконати у визначений термін. Метод проектів завжди 

припускає розв‘язування якоїсь проблеми, яка передбачає, з одного боку, 

використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого, 

інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, технології, творчих 

областей. 

Під час застосування методу проектів початковим етапом є планування та 

підготовка до його виконання. Викладачу потрібно розробити план проектної 

роботи і продумати систему комунікативних вправ, яка забезпечуватиме її 

мовний рівень. Студенти повинні вільно володіти активною лексикою і 

граматикою в рамках навчальної теми, перед тим як переходити до обговорення 

проблемних питань [4, с. 14]. 

Після підготовки наступає найбільш тривалий за часом етап роботи над 

проектом – це збір інформації, пошук нових знань, формування особистої 

думки і погляду на предмет проектування. Саме тут відбувається основна 

робота викладача англійської мови зі своїми студентами, обговорюються 

проміжні результати, коректуються помилки у вживанні мовних одиниць. 

Робота подібного роду дає велику кількість можливостей використовувати 

пройдені граматичні явища і структури [4, с. 14]. Важливою умовою ефективної 

роботи над проектом є підтримання доброзичливої атмосфери. 

На третьому етапі роботи в рамках проектної роботи студенти працюють 

власне над технічним виконанням проекту. Використання комп‘ютера надає 

проекту більшої динаміки. Студенти самі набирають тексти, вчаться працювати 

з текстовими та графічними редакторами, вдосконалюють навички роботи на 

комп‘ютері, засвоюють використання електронних версій англо-українських та 

українсько-англійських словників. 

Перевагами методу проектів є: 

 розвиток навичок самоосвіти і самоконтролю; 

 розвиток навичок групової діяльності; 

 підвищення інформаційної культури – розвиток навичок пошуку, 

збору, презентації інформації; 

 підвищення мотивації; 

 розвиток творчих здібностей; 

 інтеграція різних предметів. 

До недоліків проектної діяльності можна віднести: 

 проблему суб‘єктивної оцінки творчої роботи; 

 технічні накладки, які можуть вплинути як на процес роботи, так і 

на кінцевий результат [4, с. 18].  

Незважаючи на деякі недоліки, проектна робота якнайкраще вписується в 

компетентнісний підхід, який включає в себе розвиток у студентів трьох 

компонентів: 

- уміння працювати з різними джерелами інформації; 

- уміння працювати в групі; 

- уміння працювати самостійно. 
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Таким чином, метод проектів дозволяє індивідуалізувати навчальний 

процес, дає можливість студентові проявляти самостійність у плануванні, 

організації та контролі своєї діяльності. Застосування проектної методики на 

заняттях забезпечує підтримку стійкого інтересу до вивчення іноземної мови, 

поглиблює та систематизує знання студентів по вивченій темі. 
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STRUCTURING A LESSON AND CREATING LESSON PLANS FOR THE 

EFFECTIVE TEACHING ENGLISH 

 

Olena Leonova 

National Technical University of Ukraine “KPI” 

 

Good teaching happens when competent teachers 

with non-discouraging personalities use non-

defensive approaches to language teaching and 

learning, and cherish their students.  

Dr. James E. Alatis 

 

Effective teaching languages as well as any other subject is predetermined by 

careful preparation of the teacher. And this preparation means that the teacher should: 

 pay attention to the content, i.e., be aware of the curriculum and materials of 

the course; 

 choose the proper teaching methods to be used and decide whether the teaching 

is more teacher centered or learner centered; 

 find out the students‘ level of knowledge, materials they have already learnt 

and the perspectives of their future study; 

 and, of course, outline a semester plan and elaborate a plan for every lesson of 

the semester.  

In order to assist their students in fulfilling the goals and attaining learning 

objectives the educators are creating adequate teaching materials, introducing 

effective teaching techniques, thinking of new forms of assessment, still the perfect 

effective teaching cannot be provided without thorough planning of each classes of 
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the course. Planning lessons plays a vital role in teacher‘s organizing of the teaching / 

learning process, no matter how experienced or competent he/she is, and, therefore, it 

is very important in teaching. 

Realizing the importance of structuring the lesson the teachers make up plans 

by combining different approaches, mixing up various techniques and using different 

lesson plan formats. There are a great number of the lesson plan types depending on 

the teaching strategies and approaches pursued by an educator. The main 

instructional approaches are considered to be: 

 PPP (Presentation, Practice and Production) 

 TTT (Test, Teach and Test) 

 TBA (Task-based Approach) 

Presentation, Practice and Production is highly recommended and widely used 

approach, which is commonly taught in institutions providing TESOL and TEFL 

certifications. It consists of three sections: the presentation (teacher-centered) of new 

language concepts, the practice (joint participation of teacher and students) of the 

new language concepts, and the production (student-centered) of new language 

concepts. During the presentation section, up to 80 percent of the period is occupied 

by teacher‘s explanation of lesson concepts. Though, different forms of presenting 

new material may be used, such as reading, listening, videos, student presentations, 

etc. In the practice section, the students are encouraged to active participation, and 

the student talking time is up to 70 percent while the teacher assumes the role of 

moderator. Some educators call this part of the lesson the controlled practice section.  

In the production section (sometimes called the free or authentic practice) student 

participation reaches up to 90 percent. During this period the students use the target 

language structures in different types of activities, such as discussions, written work, 

listening comprehension, games, etc. The teacher only monitors the student using 

new language concepts for the communication. 

Test, Teach and Test is another rather frequently used method. Actually there 

are three sections similar to the Presentation, Practice and Production, but in another 

sequence. The first Test section corresponds to the production phase in the PPP 

approach, where the students produce a language concept based on their existing 

knowledge and without any prior input. Then follows the Teach stage corresponding 

to the presentation phase in the PPP approach, but which is based on an overall 

assessment. After that the final section of the TTT approach comes which allows 

checking students learning the new language concepts. This approach having its pros 

and cons is recommended for use at the higher competency levels. 

Task based Approach is highly approved by many teachers because of being 

based on real life language contexts it makes learning natural, arising from actual 

needs of learners. Besides it allows learners to use all their language resources for the 

fulfillment of the task. TBA-structured classes comprises the following main phases: 

1) a teacher‘s pre-task introduction; 2) the students' fulfilling a task involving a 

particular language aspect; and 3) reporting, analysis and feedback to be performed 

by the teacher concerning how the students accomplished the task. 

Structuring the lessons on the basis of PPP approach is the most widely used 

and advocated by the educators in scientific literature. National Capital Language 
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Resource Center (NCLRC), located in Washington, DC, in one of the online 

publications ―The Essentials of Language Teaching‖ presents the description and 

structure of the effective lesson.  Emphasizing the necessity of including a variety of 

activities that combine different types of language input and output it is 

recommended to construct the lesson in five parts: Preparation, Presentation, Practice, 

Evaluation, and Expansion. The paper gives analysis to every part of the lesson, 

paying attention to the setting the goals of the lesson to be fulfilled, identifying the 

materials required for the lesson, and describes activities and methods to be used. 

So, using one of the above mentioned approaches or combining them the 

educators are creating lesson plans. The details and elements of lesson plans vary, 

however, every good lesson plan include some common components such as:  

 Lesson Title 

 The period of time necessary to complete the lesson 

 Class details (class name or section, age, skill level, etc.) 

 The lesson objectives 

 Instructional approach to be used 

 Instructional materials  

 Methods for practicing the lesson concepts 

 Evaluation and testing methods to be used, etc. 

To start with NCLRC delivers a simplified scheme of planning a lesson: 

Instructor Lesson Planning Worksheet 

Lesson Topic  The topic of the lesson is _________________ 
 

Lesson Goals  Linguistic content: 

 Communication tasks: 

 Learning strategies: 
 

Lesson Structure  Preparation 

 Time: 

 What teacher will do: 

 What students will do: 
 

 Presentation 

 Time: 

 What teacher will do: 

 What students will do: 
 

 Practice 

 Time: 

 What teacher will do: 

 What students will do: 

In spite of the existence of many different approaches to teaching English most 

educators still use PPP approach, sometimes modifying it. That‘s why lesson plan 

format is rather standard. One of the examples of the lesson structure is: Warming-up, 

Presentation, Controlled practice, Free practice, and Feedback. 

In order to keep this standard lesson plan format from becoming boring, it is 

important to remember that there are a large number of variations that can be applied 

http://www.nclrc.org/essentials/index.htm
http://www.nclrc.org/essentials/planning/structure.htm#preparation
http://www.nclrc.org/essentials/planning/structure.htm#presentation
http://www.nclrc.org/essentials/planning/structure.htm#practice
http://www.nclrc.org/essentials/planning/structure.htm#evaluation
http://www.nclrc.org/essentials/planning/structure.htm#expansion
http://esl.about.com/od/esleflteachingtechnique/a/lmh_grammar.htm
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within the various segments of the lesson plan format. Designing a lesson plan the 

teacher should keep in mind that great lesson plans are organized in a way that is easy 

and a delight to follow; each lesson should fit the curriculum and be an integral part 

of it; perfect lesson plan must have a detailed version and a brief one page summary. 
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Об‘єктивність оцінювання знань відіграє важливе значення не тільки 

відносно її контролюючої функції, проте значно впливає на вмотивованість 

студента до навчання. Власне, від об'єктивності залежить ефективність усього 

процесу педагогічного оцінювання. Через відсутність чи хибність в 

об'єктивності виникає найбільше непорозумінь, порушується стимулювання у 

вивченні мови. Сучасні вчені, такі як В.М. Бочарнікова,  вважають, що оцінку 

можна вважати об'єктивною, якщо вона відповідає тим зусиллям, які студент 

затратив на засвоєння навчального матеріалу. Свого часу В.О. Сухомлинський 

наголошував на тому, що оцінка морально виправдана тільки тоді, коли 

викладач оцінює не здібності, взяті у чистому вигляді, а в єдності праці і 

здібностей, причому на перше місце ставиться праця. Власний педагогічний 

досвід дозволяє визначити нам психолого-педагогічний принцип об'єктивності 

в процесі оцінювання знань з іноземної мови (англійської) як знакової системи 

як  оцінювання за реальне оволодіння фонетичними та лексичними одиницями, 

граматичними структурами та вміннями висловити свою думку. Вважаємо, що 

повністю усунути суб'єктивізм в оцінюванні знань і вмінь  неможливо, оскільки 

оцінювання здійснює на практиці жива людина зі своїми якостями, 

особливостями, досвідом, ерудицією, майстерністю, що впливають на 

ставлення до того, кого оцінюють. Проте застосування принципу об‘єктивності 

сприяє максимальному наближенню до отримання незалежного показника 

успішності студента. 

Психолого-педагогічний принцип об'єктивності в процесі оцінювання 

знань виступає також як характерна риса діяльності. Бути об'єктивним означає 

не піддаватися почуттям симпатії чи антипатії, а суворо дотримуватися 

встановлених норм і критеріїв оцінки, її вмотивованості й обґрунтування, а 

також враховувати ступінь навченості, тобто повноту, глибину, ґрунтовність, 

систематичність знань. Основою у процесі оцінювання знань є рівень 

навченості. Психолого-педагогічний принцип об'єктивності в процесі 

оцінювання знань сприяє формуванню почуття радості успіху, а це могутній 

емоційний стимул, від якого залежить бажання студента здобувати знання, бути 
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одним із перших у вивченні предмета, в тому числі в опануванні іноземної 

мови. 

Психолого-педагогічний принцип об'єктивності в процесі оцінювання 

знань характеризує відношення між дійсним рівнем знань студентів та 

запланованим програмою. Тільки об'єктивна оцінка є справедливою, і тільки 

справедлива оцінка спроможна викликати глибоке моральне задоволення і 

стати стимулюючим фактором для студентів. Вона водночас є і методом 

пробудження у студентів віри в справедливість, закріплення авторитету 

викладача і, звичайно, виконує орієнтуючу роль. Необ'єктивна оцінка може 

дезорієнтувати студентів, викладачів, адміністрацію навчальних закладів, 

батьків, державні органи влади. С.І. Архангельський  зазначав, що суб'єктивізм 

в оцінюванні знань шкодить системі навчання у середній та вищій школі, 

призводить до багатьох негативних наслідків. Несправедлива і необ'єктивна 

оцінка негативно впливає на студентів, їхнє ставлення до предмета, особливо 

при опануванні іноземної мови. 

Варто зазначити, що окрім конкретних критеріїв оцінювання успішності 

студента, незважаючи на встановлені принципи об‘єктивності, викладачу 

необхідно також застосовувати на практиці принцип індивідуального підходу 

до оцінювання знань та навичок студентів, із урахуванням їх індивідуальних 

особливостей. Студент з високим початковим рівнем знань може готуватися до 

заняття за півгодини до нього, продивляючись конспект та працюючи в 

інтернет, коли «слабкий» студент може витратити на підготовку цілий день, 

причому в кінці сильний студент покаже кращі результати, ніж слабкий. Проте, 

якщо викладач оцінить зусилля та заохотить слабкого студента оцінкою, це 

може сприяти підвищенню його мотивації до навчання та подальшій підготовці 

до заняття. Також необхідно при оцінюванні знань та навичок студентів 

враховувати психологічні особливості студентів, їх інтра- чи екстра-

вертованість, вміння працювати в групі, вміння висловлювати себе, тощо. 

студент, який добре підготувався до заняття, може не виявити себе при 

виконанні креативного завдання, і навпаки, студент, який не готувався до 

заняття, може добре виконувати завдання на творчість. Отже, при оцінюванні 

знань викладач повинен диференційовано підходити до оцінки. При всій 

важливості об'єктивно виставленої оцінки суттєвою є і та психолого-

педагогічна мотивація, яка пояснює студентові справедливість позиції 

викладача в його оцінці знань. Цей принцип означає, що оцінка має 

характеризувати якісний показник знань, незалежно від методів та засобів 

оцінювання, які використовує викладач, що здійснює цей процес. 

 Сучасні педагоги рекомендують викладачам завжди пояснювати оцінку 

при оголошенні результатів, аналізувати роботу та підготовку студента 

наприкінці заняття і висловлювати свої побажання до наступної підготовки та 

роботи на занятті.  

Науковці вважають, що на виставлення оцінки педагогом можуть 

впливати наступні фактори: власне якісні показники успішності студента, його 

(студента) характер, настрій викладача на момент виставлення оцінки, 

упередження викладача чи сформований «імідж» студента, рекомендація інших 
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викладачів, тощо. Єдиним об‘єктивним критерієм у даному випадку є 

кількісний показник успішності, якість засвоєння теми, у поєднанні з аналізом 

викладача певних індивідуальних особливостей студента. 

Отже, за власним досвідом, викладачу необхідно виявляти 

індивідуальний підхід при оцінюванні знань студентів, проте керуючим 

принципом при виставленні оцінки є принцип об‘єктивності. Тому особливо 

корисними у даному випадку є письмові роботи, які чітко оцінюються 

викладачем за певними критеріями. У поєднанні з цим викладач може 

враховувати індивідуальні особливості студента та підвищувати оцінку із 

урахуванням обставин, проте керуючим є об‘єктивність оцінювання.  

 

ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК МОДЕЛЬ ВИКОРИСТАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ 

 

К.А. Лісецький 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

Змішане навчання є відносно новим підходом у світі вищої освіти в нашій 

країні. Цей формат забезпечує гнучкість по відношенню до традиційного 

навчання, а також надає можливість освітнім закладам пропонувати навчання в 

різних умовах доставки навчального матеріалу.  

При аудиторних заняттях в одній групі опиняються люди з різним рівнем 

підготовки, а викладач в основному орієнтується на середній рівень. У 

підсумку і «сильні» і «слабкі» студенти (тобто більше 25 %) будуть 

демотивовані і не досягнуть прогресу у навчанні. Ще частина студентів можуть 

показати лише незначний прогрес у зв‘язку з особливостями сприйняття і 

невеликою схильністю до вивчення, наприклад іноземних мов. В результаті 

лише незначна кількість студентів може досягнути прогресу у навчанні. З іншої 

сторони існують виклики і до використання он-лайн навчання. Дуже часто 

викладачі помічають, що підхід до он-лайн навчання не спрацьовує так 

ефективно, як аудиторне навчання. Виникають питання, що потребують 

негайного вирішення: чи підходить он-лайн навчання до всіх категорій 

студентів? Чи є он-лайн навчання економічно ефективним використанням 

робочого часу викладача? Чи використанням он-лайн навчання ми підтримуємо 

наших студентів, чи полишаємо їх? 

Існує достатньо багато підходів до визначення поняття змішаного 

навчання, більшість з них носять описовий характер. Так, Darling Painter у своїй 

статті «Missed Steps» пропонує під змішаним навчанням (blended learning) 

розуміти поєднання строгих формальних засобів навчання – роботи в 

аудиторіях, вивчення теоретичного матеріалу – з неформальними, наприклад 

обговоренням за допомогою електронної пошти та Інтернет – конференцій. 

Arbaugh, Dessai, Rau і Sridhar дають таке визначення змішаному навчанню: 

«(змішане навчання) поєднує он-лайн навчання з традиційними аудиторними 

заняттями в навмисній педагогічно-ціннісній манері, де від 20% до 70% 

контенту доставляється до студента за допомогою Інтернету. Ми визначаємо 
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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». Allison Rossett і 

Rebecca Vaughan Frazee стверджують, що змішане навчання об‘єднує 

протилежні, на перший погляд, підходи – такі як формальне і неформальне 

навчання, спілкування «викладач – студент» і спілкування «он-лайн), кероване 

та самостійне навчання. 

У традиційному занятті значна частина часу й сил викладача витрачається 

на просту передачу студентам нової інформації. Змішане навчання дозволяє 

перекласти цю функцію на комп'ютер і зосередити основні зусилля викладача 

на обговоренні більше важких моментів курсу, відповідям на питання студентів 

і т.д. 

Серед російських дослідників, за свідченням Орлової М.С., можна 

виділити два напрямки розгляду цього терміна і відповідно дві основні моделі 

змішаного навчання. 

Перший підхід пов'язаний з розумінням поняття «змішаного навчання», 

як якогось формату навчальних курсів, при якому в дистанційні курси 

вбудовуються активні методи навчання. У цьому випадку основний матеріал 

викладається в рамках дистанційного курсу, який передбачає самостійну 

роботу студента; закріплення і відпрацювання матеріалу проходять на очних 

заняттях, що реалізуються з використання активних методів навчання [4] – 

тобто «чисто» змішана модель. 

Другий підхід розглядає змішане навчання, як модель використання 

розподілених інформаційно-освітніх ресурсів в очному навчанні із 

застосуванням елементів асинхронного й синхронного дистанційного 

навчання – тобто доповнююча модель, в якій он-лайн сесія є доповненням до 

традиційного курсу. 

Структура для динамічних змішаних курсів, базується на деяких 

ключових характеристиках, які випливають з теорії дистанційного навчання, а 

також з власних модифікації на основі зворотного зв‘язку з студентами. 

Різноманітна інформація для побудови змісту курсу. Щоб  використати 

можливості динамічної структури по максимуму для навчання використовуючи 

Інтернет технології, зміст не повинен бути представлений однобічно. Тобто, 

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. 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. 

Відповідна підтримка процесу навчання (в тому числі втручання 

викладача, спільне засвоєння знань, і самостійне дослідження). Дослідження по 

он-лайн чи дистанційному навчанні постійно показують, що студенти 

потребують втручання інструктора чи викладача більш частіше в он-лайн 
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середовищі, чим на аудиторних заняттях. Тобто, коли навчання є самостійним 

процесом, студенти точно знають, коли їм потрібен інструктор чи викладач і 

чому. Крім того, студенти будуть потребувати відповідної підтримки навчання, 

як частини навчального процесу. Технології гіперпосилання, звичайно, можуть 

забезпечити достатньо як он-лайн підтримку, так і ресурси, проте втручання 

викладача повинне бути завжди своєчасним і безпосередньо відповідати на 

питання та запити студентів. Крім того, проекти чи завдання, що стимулюють 

студентів працювати разом над засвоєнням знань, створюють постійний зв‘язок 

між своїми колегами протягом всього процесу. 

Посилення взаємодії (між собою, між інструктором, з іншими студентами 

і зі змістом). Як вже говорилось, ефективне і динамічне навчальне середовище 

має забезпечити більш активну взаємодію для студента. Синхронність он-лайн 

середовища забезпечує не тільки гнучкість для студентів, але також відкритий 

зв'язок з процесом навчання в будь-який час. Синхронність забезпечує 

безпосередній зв'язок, що надає відчуття спільноти для студенів. Синхронний 

чат є однією з найбільш динамічною формою взаємодії з студентами. 

Наприклад, чат сесія працює протягом однієї годити і тридцяти хвилин з 

конкретною темою для обговорення та використовуючи технології чату, які 

забезпечуються електронними дошками та текстами. Викладач або лідер 

студентської групи керує сесіями. Колектив студентів розділяється на більш 

дрібні групи, і їм пропонується познайомитися з певною інформацією або 

дослідженням по певних темах до початку обговорення. Ці сесії допомагають 

викладачу почути кожного студента; інколи студенти намагаються уникнути 

спілкування з викладачем під час аудиторних занять, але стають відкритими до 

спілкування через он-лайн комунікацію. При он-лайн дискусії розглядається 

набагато більше тем ніж при звичайному аудиторному занятті, в якому як 

правило бере участь більше людей, і зазвичай існує більше відволікаючих 

чинників.  

Трансформаційні результати навчання (застосовуються безпосередньо до 

відповідної практики). В кожний курс включаються веб – журнали (блоги) як 

місце для кожного студента, для он-лайн обговорень і т.д. використовуючи 

програмне забезпечення яке підтримує роботу в  групах, синхронізовані чат – 

обговорення на основі прочитаного матеріалу або аудиторних заняттях. Весь 

зміст курсу є доступний вільно, і студентам рекомендується розробляти 

матеріал індивідуально на основі власних досліджень з обов‘язковим 

включенням до своїх блогів. Групові проекти працюють через спільну роботу 

по темі, планування чатів та фінальну презентацію в аудиторії. Ці проекти є  

демократичними методами дослідження, проектування, з підключенням до 

роботи кожного члена групи. Групові проекти пов‘язують он-лайн навчання із 

застосуванням знань на практиці в реальному житті. 

Дослідження по успішності студентів, що навчалися по змішаним 

(гібридним) курсах показали, що студенти були більш успішними в навчанні на 

основі змішаних (гібридних) курсів чим ті, які навчалися лише на веб - курсах 

або на традиційних курсах. 
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Завдання змішаного навчання не в тому, щоб витиснути традиційне 

навчання "викладач-студент", а в тому, щоб ефективно інтегруватися в нього. 

Очевидно, при правильній організації змішане навчання здатне забезпечити 

найвищу якість утворення. У цьому випадку завдання доставки матеріалів 

викладацького курсу можна в значній мірі здійснити електронними засобами, у 

той час як під час очних зустрічей викладач може сфокусуватися на питаннях 

студентів, на роз'ясненні складних моментів, на організації дискусій, тобто для 

активізації процесу навчання. Змішані форми навчання надають нові 

можливості для більше активного залучення студентів в освітній процес. 
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ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ 

ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ПИСЕМНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ ВНЗ 

 

О.В. Лубянова 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

Сучасний стан міжнародних зв‘язків України в різних сферах 

життєдіяльності, нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії 

вимагають суттєвих змін у сфері освіти як важливого інституту. 

Проект Ради Європи «Сучасні мови» передбачає підвищення 

ефективності навчання іноземних мов, зокрема, за рахунок передових методів і 

технологій, тобто методами активізації пізнавальної діяльності студентів. 

Широко застосовуються в навчальному процесі в наш час  наступні методи: 

дискусійний (М.В. Кларін, Г.А. Китайгородська); метод рольових ігор 

(Г.А. Китайгородська, М.А. Аріян);  метод проектів (Є.С. Полат, 

М.Ю. Бухаркіна); використання мультимедійних (комп‗ютерних) технологій. 

Серед вітчизняних дослідників, які торкаються питання використання 

мультимедійних технологій у процесі вивчення іноземних мов, слід виокремити 

таких: С.П. Кожушко, В.В. Корж, Н. Насонова, А.С. Нісімчук [1, с. 7]. 
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 Мультимедійні засоби навчання поділяються на навчальні (надають 

навчальну інформацію), діагностичні (визначають рівень підготовки та 

інтелекту студента), інструментальні (відповідають за конструювання, 

підготовку навчально-методичних матеріалів і створення сервісної надбудови), 

предметно орієнтовані (призначені для імітаційного моделювання), управляючі 

(спрямовують діяльність студентів у процесі виконання роботи), 

адміністративні (відповідають за автоматизацію процесу навчання), 

тренувальні (тренажери), контролюючі (контроль за рівнем засвоєння 

матеріалу), інформаційно-довідкові, імітаційні, демонстраційні, ігрові та 

позакласні. 

Практичне володіння іноземною мовою не може бути повноцінним, якщо  

не включає обидві основні форми комунікації (усну та писемну) у тісному 

взаємозв‘язку. Спираючись на нові технології, викладачі іноземної мови при 

формуванні методики навчання англомовної писемної комунікації у студентів – 

майбутніх фахівців з інформаційних технологій опираються на  можливості 

оптимізації навчального процесу за допомогою використання мультимедійних 

презентацій. Таким чином студенти навчаються: навичкам вибірково 

отримувати  необхідну інформацію; точно її записувати на англійській мові; 

оформляти короткі повідомлення; стисло викладати думку; визначати тему та 

основні ідеї тексту і записувати їх; письмово формулювати своє ставлення до 

прочитаного; оформляти пункти плану; широко користуватися словником і 

довідковою літературою. Писемне мовлення має багато якостей, необхідних 

для усного мовлення. Воно має потребу в досконалішому обдумуванні, щоб 

забезпечити вимоги правильності, чіткості викладу думки. Поступово під час 

оволодіння особливостями писемного мовлення, студенти проектують їх у 

певній мірі на усне мовлення, від чого останнє стає досконалішим, а сам 

студент відчуває себе впевненіше. 

Використання мультимедійних технологій при навчанні писемного 

мовлення  на заняттях зі студентами ВНЗ  допомагає викладачеві: 

1) змінювати форму навчання на комунікативну, інтерактивну, 

заглиблену в спілкування; 

2) вивчати мову не аналітично, а критично (формувати здатність 

висловлюватися, виражати думки за рахунок умінь слухати, читати, говорити і 

писати іноземною мовою); 

3) підтримувати ефективну мотивацію та зв‘язок із реальним життям для 

набуття практичних умінь; 

4) викликати інтерес до отримання інформаційних повідомлень та 

відтворення власних (так звана інформаційна прогалина —  невід‘ємна 

складова інтерактивного обміну інформацією); 

5) виховувати та розвивати особистість студентів одночасно з процесом 

засвоєння нових знань. 

Отже, використання мультимедійних технологій значно розширює та 

урізноманітнює програму вивчення іноземних мов для студентів – фахівців з 

інформаційних технологій, надає доступ до різноманітних автентичних 

матеріалів, розширює мотивацію студентів до навчання, надаючи їм 
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можливість працювати над мовою у зручному для них темпі, що сприяє, таким 

чином, індивідуалізації навчання.  

Сучасні освітні комп‘ютерні програми (електронні підручники, навчальні 

посібники, гіпертекстові інформаційно-довідкові системи; архіви, каталоги, 

довідники, енциклопедії, тестуючі та моделюючі програми-тренажери тощо) 

розробляються на основі мультимедійних технологій, які виникли на стику 

багатьох галузей знань. На нових витках прогресу відстань між новими 

технічними розробками та освітою скорочується. 

Відомий американський  лінгвіст М. Варшауер (M.Warshauer) визначає 

три фази у комп‘ютерному навчанні іноземним мовам (КНІМ): біхевіористичну 

(від англ. behaviour — поведінка), комунікативну та інтегровану [3, с. 14]. 

Біхевіористичне КНІМ при навчанні писемного мовлення відображає 

біхевіористичні теорії навчання і спирається на тренування і практику, де у ролі 

викладача виступає комп‘ютер (надає інструкції, оцінює). Біхевіористичне 

КНІМ головним чином спрямоване на засвоєння граматичного і лексичного 

матеріалу. 

Недоліком цього методу є те, що він не дає можливості здійснити 

справжню комунікацію. 

Комунікативне КНІМ пов'язане з розвитком комунікативного методу 

навчання і спрямоване на створення природного середовища для використання 

мови, навчає граматиці опосередковано, дозволяє студентам створювати власні 

висловлювання і гнучко реагує на варіантність відповідей студента. Серед 

програмних засобів, спрямованих на КНІМ, можна назвати мовні ігри, поетапне 

читання, письмову реконструкцію тексту. Тут комп‘ютер все ще є джерелом 

інформації, однак студенти вже мають більший контроль на відміну від 

біхевіористично-спрямованих програм. 

Інтегровані підходи до КНІМ базуються на двох важливих технологічних 

розробках: мультимедійних комп‘ютерах та Інтернеті. 

При виборі навчальної комп‘ютерної програми викладач повинен 

пам‘ятати, що гарний програмний засіб реагує на «слабкі місця» студента-

користувача і обирати ту стратегію, яка б дозволила подолати цю «слабкість» 

при навчанні письмового англомовного мовлення, включаючи повторення, 

перефразування, уповільнення темпу, виправлення чи посилання до довідкової 

інформації. Комп‘ютерні технології не «усувають» викладача, не знижують 

його впливу на навчальний процес, а навпаки, вимагають працювати над 

створенням системи запитань і завдань, що передбачає конструювання 

варіантів відповіді, оскільки саме це сприяє розвитку умінь аналізу та 

дослідження. За таких умов викладач може активніше впливати на хід 

навчального процесу, та, як результат, ефективніше здійснювати 

індивідуальний підхід у навчанні. 

Існують певні проблеми щодо застосування комп‘ютерних технологій, які 

є загальними для багатьох ВНЗ України. Це, насамперед, недостатня 

матеріально-технічна база, яка не дозволяє в повному обсязі використовувати 

персональні комп‘ютери  для вивчення іноземних мов, недостатнє програмне 

забезпечення,  обмеженість доступу до Інтернету тощо. 
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Однак комп‘ютеризація навчання іноземної мови вже почалася і успішно 

розвивається. Нині комп‘ютер все більше входить до найближчого 

інтелектуального оточення студента. Вдале поєднання нових і традиційних 

методів навчання, набуття інноваційного досвіду сприяє інтенсифікації процесу 

навчання іншомовного писемного мовлення студентів в університетах. Нові 

засоби навчання і нові інформаційні технології вимагають високий рівень 

підготовки та готовності викладачів застосовувати різні досягнення 

інформаційних технологій в процесі викладання іноземної мови. 

Література: 

1. Андрущенко В.П. Стратегія освіти (За матеріалами звіту відділу 

філософії та прогнозування розвитку освіти Інституту вищої освіти АПН 

України, 2006) / В.П. Андрущенко // Вища освіта України. — 2006. — №3. — 

С. 5–9. 

2. Бориско Н.Ф. Тенденции развития учебно-методических 

комплексов с учетом новых информационных и коммуникационных 

технологий (Интренет)  / Н.Ф. Бориско // Іноземні мови. — 2001. — №3. — 

С.19-21. 

3. Бужиков Р.П. Texts and exercises in business English (adopted from 

Internet) / Тексти та вправи з ділової англійської (за матеріалами Інтернет-

сайтів) : навч. посіб. / за наук. ред. Онкович Г.В. — Миколаїв : РВЦ ММІ 

ВМУРоЛ ―Україна‖, 2005 — 72с.  

 

TEACHING ACADEMIC WRITING 
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Student academic writing continues to be at the centre of  teaching and learning 

in higher education, fulfilling a range of  purposes according to the various contexts 

in which it occurs 2. These purposes are:  

 assessment – students may be required to produce essays, written examinations 

whose main purpose is to demonstrate their mastery of disciplinary course 

content. In assessing such writing, lecturers focus on both the content and the 

form of the writing, that is the language used, the text structure, the 

construction of argument, grammar and punctuation. 

 learning – students may also be asked to write texts that trace their reflections 

on the learning process itself, as with journals where they record thoughts, 

questions, problems, and ideas about readings, lectures, and applied practice. 

 entering particular disciplinary communities –students are often expected to 

produce texts that increasingly approximate the norms and conventions of  

their speciality. 

Most students find writing difficult and some of them report that their 

difficulties continue after they attain confidence in other academic skills such as 

speaking, listening, and reading has grown. Most writing specialists agree that 
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writing difficulties occur because of ‗specialized nature of academic discourse‘ 3 

and the complexity of the craft of writing itself. At the micro-level, students choose 

words, create sentences, link paragraphs. At the macro-level, they use the correct 

discourse style of the discipline as they attend to structure, and coherence which are 

aspects more related to socialization in the discipline.  

The skills needed for successful writing include: 

1) Research skills which mean the students are able to identify and read 

authoritative sources of evidence. 

2) Note-making skills which ensure they take the meaning from a source rather 

than simply copying the text. 

3) Self-management to pace the writing, allowing time for drafting and 

correction.  This might include help from teachers. 

4) Drafting and revision, including editing language. 

Many students need teacher-support and guidance to go beyond adopting the 

superficial style markers of academic writing. The goal is to help students develop 

technical writing skills, to strengthen their language capabilities, and to develop their 

sense of self as academic writers. 

Most teachers see their primary responsibility as teaching content and 

discipline-specific knowledge and at the same time many recognize the challenges 

students face as beginner academic writers, especially when language and cultural 

differences are also involved. Solutions lie in finding ways to integrate teaching 

content and craft, since students‘ writing difficulties stem from a combination of 

generic lack of experience or skill; little or no experience of reading academic texts; 

and lack of familiarity with the disciplinary conventions, including those for writing.  

Developing students‘ academic writing presupposes teacher academic skills, 

including: empathy; patience while students develop their language capability; 

assessment strategies which include exemplars, formative feedback, and practice; 

organization skills to ensure students know what is expected and deadlines for 

completion that are mindful that many will take significantly longer than home 

students. 

Assessments and writing tasks may need to be analyzed to match students‘ 

developing language capability. The teacher should answer the questions whether 

writing tasks are able to survey and assimilate source material, if instructions are 

explicit and clear, whether the stages  are included where students can gain feedback 

and adjust their text. 

Topics and tasks for writing must be suitable for the future needs, intellectual 

level and maturity of the students. They must also be feasible for everyone in the 

class. Students can be asked to develop an argument, to define, to compare and 

contrast, to summarize, etc. They need practice in note-taking and incorporating 

material from other sources in their text without plagiarism. They must learn to 

organize extended pieces of writing and to write under time constraints.  

Teacher-feedback may take the form of a one-to-one discussion about the 

writing. This is obviously time-consuming, but if the teacher finds even a few 

minutes' discussion in class, while other students work on a task, it seems to motivate 

http://www.heacademy.ac.uk/ourwork/teachingandlearning/internationalisation/alldisplay?type=resources&newid=ourwork/internationalisation/ISL_Assessment_and_Feedback&site=york
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students and sort out any  misunderstandings more efficiently than other ways of 

providing feedback.  
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Организация современного учебного процесса в вузе предполагает все 

большее количество часов самостоятельной работы студентов. При этом 

подразумевается, что преподаватель должен осуществлять контроль за 

самообучением студентов и обеспечивать обратную связь, гарантируя 

успешность их обучения. Возникает вопрос, каким образом может быть 

организован такой вид взаимодействия студентов и преподавателя с 

максимальными результатами и эффективностью обучения при изучении 

английского языка. 

Несомненно, ответ на этот вопрос зависит, в первую очередь, от цели, 

которая поставлена в программе курса. Но такой ответ является очень общим, 

когда речь заходит о конкретных языковых навыках студентов. У каждого 

обучающегося есть свои персональные трудности, пробелы, непонимания, 

которые довольно сложно прорабатывать на общих аудиторных занятиях, ведь, 

занятия, как правило, посвящены изучению конкретных тем. При этом 

имеющиеся ошибки и непонимания в этих темах продолжают оставаться.  

Представляется целесообразным часы, отпущенные для самостоятельной 

работы студентов, использовать для работы над имеющимися у студентов 

персональными «пробелами» и непониманиями. При этом работу организовать 

таким образом, чтобы: 

– студенты, имеющие общие затруднения, могли объединиться в малые 

группы и совместно работать по устранению этого затруднения; 

– преподаватель имел возможность контролировать процесс работы, не 

присутствуя на самих занятиях студентов, а лишь направляя и контролируя ход 

работы малой группы дистанционно; 

– итоги работы малой группы могли быть использованы не только 

участниками малой группы, но и быть доступными остальным участникам 

учебного процесса. 
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Таким образом, необходимо выстроить алгоритм самостоятельной работы 

студентов, состоящий из трех этапов. На первом этапе студенты должны 

самоопределиться со своей собственной языковой трудностью, причем процесс 

самоопределения должен быть предельно самостоятельным и конкретным. 

Полезной для этого может быть методика метаплана, которая предполагает 

фиксацию (запись) каждой проблемы каждого студента на отдельном листочке 

(листочков может быть несколько); озвучивания каждым студентом своих 

языковых проблем (например, использование артиклей ―а‖ и ―the‖; 

использование предлогов in/on; использование времени Past Perfect и т.п.); 

объединение студентов, имеющих общую проблему, в малую группу не более 

четырех человек (более подробно описание методики метаплан) [1, с. 116-117]. 

Объединившиеся в группы студенты с одинаковой проблемой составляют 

план и график своих встреч, на которых они будут решать задачу ликвидации 

своего общего языкового затруднения или пробела, и в каком виде будет 

представлен итоговый документ их совместной работы. При этом 

разработанный график работы, содержащий информацию не только о времени, 

но и месте встречи группы, каждая группа отправляет преподавателю по  

электронной почте. Любая из проводимых встреч малой группы предполагает 

согласование с преподавателем возможности общения в программе Skype [2] в 

случае возникающих затруднений, с которыми студенты малой группы не 

могут справиться самостоятельно [3, с. 115]. 

Когда группа разобралась с имеющейся у нее проблемой, она 

разрабатывает презентацию (слайды в программе PowerPoint), которая 

предоставляется всем студентам группы, что позволяет не только увидеть итог 

работы малой группы, но и оказать консультативную помощь остальным 

студентам группы. 

Описанный выше способ организации самостоятельной работы студентов 

и контроля со стороны преподавателя, несомненно, требует ответственного 

отношения от обоих участников учебного взаимодействия – и от студентов, и 

от преподавателя, так как предполагает точное следование выработанным 

договоренностям и графику работы. 
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С.І. Мангура, А.В. Кошлата  

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 

 

Зараз вже всі розуміють, що Інтернет має колосальні інформаційні 

можливості і не менш вражаючі послуги. Інтернет створює унікальну 

можливість для тих, хто вивчає іноземну мову користуватися автентичними 

текстами, слухати і спілкуватися з носіями мови. Але перш за все важливо 

визначитися, для яких цілей ми збираємося використовувати його можливості і 

ресурси. Наприклад: для включення матеріалів мережі в зміст уроку чи для 

самостійного пошуку інформації студентами в рамках роботи над проектом.  

Використовуючи інформаційні ресурси мережі Інтернет, можна, 

інтегруючи їх у навчальний процес, більш ефективно вирішувати цілий ряд 

дидактичних завдань на занятті: 

- формувати навички та вміння читання, безпосередньо використовуючи 

матеріали мережі різного ступеня складності; 

- удосконалювати вміння аудіювання на основі автентичних звукових 

текстів мережі Інтернет;  

- удосконалювати вміння монологічного і діалогічного висловлювання на 

основі проблемного обговорення представлених викладачем або кимось із 

студентів матеріалів мережі; 

- поповнювати свій словниковий запас, як активний, так і пасивний, 

лексикою сучасної іноземної мови, що відбиває певний етап розвитку культури 

народу, соціального і політичного устрою суспільства; 

- знайомитися з культурою, що включає в себе мовний етикет, особливо 

мовну поведінку різних народів в умовах спілкування, особливості культури, 

традицій країни мови, що вивчається. 

Найпростіше використання Інтернету – це використання його як джерела 

додаткових матеріалів для викладача та студента. Це величезна довідково-

інформаційна система, яка може бути використана для вивчення мови [4].  

Найбільш повно можливості Інтернету розкриваються під час 

використання його безпосередньо під час навчального процесу. Ідеальними 

умовами для цього є наявність комп‘ютерного класу з підключенням до мережі 

Інтернет. 

Використання Інтернету на заняттях іноземної мови не повинно бути 

самоціллю. Насамперед, викладачу необхідно дати відповідь на запитання: для 

кого, для чого, коли, в якому обсязі повинен бути використаний Інтернет, 

оскільки дуже важко зорієнтуватися у величезному об‘ємі інформації.  

Сайти, які є корисними для викладача іноземної мови і які можуть бути 

використані на занятті, можна розділити на інформаційні та власне навчальні. 

Інформаційні сайти використовують для добору цікавих текстових документів, 

творчих завдань. Спеціальні навчальні сайти містять різні види робіт, вони 

розроблені з урахуванням рівня знань студентів. Робота саме з такими сайтами 

є цікавою і корисною у вивченні мови. Крім того, є група вузькоспеціальних 

навчальних сайтів, призначених для навчання чотирьох видів мовленнєвої 

діяльності (читання, письма, говоріння та аудіювання), вивчення фонетики, 

http://www.lepointdufle.net/
http://www.lepointdufle.net/
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граматики, лексики тощо. У роботі з навчальними сайтами обирається той 

рівень складності, який відповідає рівню підготовки студентів. Навчальні 

сайти, зазвичай, мають кілька рівнів складності; щодо інформаційних сайтів, то 

викладач має сам визначитися з добором матеріалу відповідної складності. 

Організація ефективного навчання за допомогою навчальних сайтів 

залежить від наступного: 

- чіткого формулювання завдань; 

- конкретних вказівок щодо їх виконання; 

- добору матеріалу відповідно до потреб комунікації та компетенції 

студентів; 

- вмілого використання часу і простору. 

Викладач має пропонувати завдання, спрямовувати пошукову діяльність 

студентів, допомагати їм зрозуміти інформацію та спілкуватися в Інтернеті 

іноземною мовою. Він повинен бути поруч зі студентом, коли той потребує 

допомоги, однак не заважати  йому працювати самостійно, стежити за часом, 

спрямовуючи роботу таким чином, щоб усі були задіяні протягом заняття [2]. 

З метою вивчення іноземних мов може використовуватись як вільне 

спілкування в Інтернеті, так і спеціально організоване спілкування в режимі 

електронної пошти, електронної конференції та дошки об‘яв. Це створює 

унікальну автентичну ситуацію діалогічного мовлення. 

Величезна комп'ютерна мережу, котра зв'язує між собою мільйони 

комп'ютерів – Інтернет – представляє практично необмежені можливості 

використання практичний курс у різноманітних галузях людської діяльності. 

Використання Інтернет у освіті дозволяє застосовувати інформацію, що 

постійно оновлюється та спілкуватися викладачам між собою. 

З допомогою Інтернет можна успішно здійснювати навчання різних видів 

іншомовної діяльності – читання, письма, говоріння,аудіюванню. Взагалі, 

навчання з допомогою Інтернет – це творчий процес, який дозволяє розвивати і 

розробляти нові прийоми. З іншого боку, навчання на комп'ютері дозволяє 

вивчати курс у темпі, відповідному здібностям, волі й працьовитості кожного 

окремого студента. 

Зміст навчальної інформації Інтернету реалізується з допомогою 

гіперактивного підходу, що дозволяє вивчати матеріал у будь-якому порядку, 

на різних рівнях володіння іноземною мовою, а інтерактивний режим 

перетворює процес навчання у спільну діяльність викладача та студента. 

Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти визначають параметри, 

властиві професії викладача: 

- здатність викладати; 

- здатність «тримати клас»; 

- здатність проводити дослідження та аналізувати власний досвід; 

- розуміння суті оцінювання та здатність здійснювати його; 

- соціокультурні знання та здатність їх викладати; 

- міжкультурні здібності та навички; 

- критичні знання та аналіз літератури, а також здатність викладати її; 
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- здатність індивідуалізувати навчання в групах, де знаходяться 

студенти з різними здібностями [3]. 

 Використання Інтернету стимулює студентів до подальшого самостійного 

вивчення мови. В процесі активного використання іншомовних електронних 

ресурсів студент здобуває навички коректної поведінки в типових ситуаціях і 

уявлення про основні елементи іноземної культури, відчуває справжнє 

занурення у живу мову, отримує можливість для розвитку мовленнєвих 

навичок. 

 Повноцінна підготовка майбутніх спеціалістів не може бути вдалою без 

використання Інтернет-технологій, адже випускник має добре вміти 

використовувати можливості Інтернету у своїй професійній діяльності. 

Сутність мови, комунікативна феноменологія оволодіння іноземною 

мовою роблять винятково плідним використання інформаційно-комунікаційних 

технологій [1]. Залучення в учбовий процес Інтернет-ресурсів зовсім не 

виключає традиційні методи навчання, а гармонійно поєднується з ними. 

Застосування нових інформаційних технологій дозволяє не тільки підвищити 

ефективність навчання, але й сприяти подальшому самостійному вивченню 

іноземної мови студентами. 
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ІНОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ У ВИКЛАДАННІ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

В.Б. Матвійчук 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

Стрімкі зміни, що відбуваються в українському суспільстві, осучаснення 

освітньої системи, досягнення в галузі теорії та практики навчання іноземних 

мов ставлять перед освітньою системою України необхідність оновлення змісту 

та методів застосування інноваційних підходів до викладання іноземної мови за 

професійним спрямуванням. В сучасному суспільстві формується чітке 

соціальне замовлення на володіння іноземними мовами. Стрімкий вихід 

України у світовий та європейський простір, створює потребу певних змін у 

галузі освіти, та особливо в галузі викладання іноземних мов у вищій школі. 

Одним із сучасних методів являється використання комп‘ютерних технологій 
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при вивченні іноземної мови, який відкриває перед студентами доступ до нових 

джерел інформації, підвищує їх мотивацію до отримання інформації іноземною 

мовою, підвищує ефективність самостійної роботи, дає нові можливості для 

творчості.  

Методичні переваги навчання іноземній мові за допомогою 

мультимедійних засобів свідчать, що цей метод має більший ступінь 

інтерактивного навчання, дає можливість обирати темп та рівень завдань, 

покращує швидкість засвоєння граматичних конструкцій та накопичення 

словникового запасу. Також до безумовно технічних переваг цього методу 

можна віднести можливість використання інтерактивних відео - та аудіо 

роликів при навчанні усному мовленню. Демонструючи схеми, фото та 

малюнки за тематикою мовного спілкування, реалізується принцип наочності. 

Запровадження мультимедійних технологій створює умови для інтерактивного 

спілкування, що на сьогоднішній день є найважливішою складовою 

навчального процесу. Використовуючи мультимедійні технології викладач 

може подати інформацію в абсолютно новій та ефективній формі, зробити її 

більш повною, цікавою та наближеною до тематики спілкування, що 

вивчається. А також, мультимедійні технології дозволяють розробити яскраві 

та більш цікаві вправи на говоріння. Для студентів, вивчення іноземної мови із 

застосуванням мультимедійних технологій, також має певні переваги. Так як ці 

технології нові, для студентів цікаво мати справу з джерелами нових видів 

отримання інформації. А також важливо те, що засвоєння нової інформації з 

використанням мультимедійних технологій, проходить в ігровій формі. 

Застосування мультимедійних технологій дозволяє студентам самостійно 

готувати міні-проекти за тематикою спілкування та презентувати їх.  

При опануванні іноземною мовою, у студентів виникає ряд проблем, 

однією з яких  являється низька мотивація до вивчення мови. В таких випадках 

саме інтерактивні технології являються цінними для застосування, тому що 

вони створюють такі умови, коли  студент відчуває свою успішність та 

інтелектуальну спроможність. Інтерактивне навчання заключає в собі деякі 

методи співпраці у навчальному процесі. Успішне виконання завдання 

поставленого для всієї групи, повністю залежить від успішного виконання 

цього завдання персонально кожним студентом, відповідальність кожного за 

виконання свого завдання. Ефективна  співпраця та комунікація виступають 

базовими компонентами такого навчання, яке ставить перед собою мету 

спільного розв‘язання проблем, набуття навичок монологічного мовлення, 

відповідальність, критичного мислення та досягнення вагомих результатів. Ось 

чому процес навчання повинен бути активований  застосуванням інтерактивних 

технологій залежно від мети та цілі поставленими перед ним. Шляхи інтеграції 

інтерактивних методів у навчальний процес практично необмежені. З‘ясовано, 

що на кожному етапі заняття є доцільним використання різних методів, кола 

ідей, імітаційних ігор тощо. Також дуже важливу роль тут будуть відігравати 

тип заняття та його місце в циклі уроків цієї теми. З‘ясовано що, інтерактивна 

форма роботи має значні переваги над фронтальною та індивідуальною 

формами: у групах студенти залучаються до колективної творчої діяльності, 
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осмисленого спілкування і взаємодії, розподілу праці між членами групи; 

здійснюється взаємонавчання та взаємоконтроль.   

Особлива увага приділяється інтерактивному навчанню письма та 

читання. Інтерактивне навчання писемного мовлення у вищій школі має 

формувати і розвивати уміння обговорення, аналізу і взаємоперевірки. Сучасна 

модель процесу читання сконцентрована на інтерактивному зв'язку читача та 

тексту, який вивчається. Викладач повинен подати текст, організувати 

завдання, які допоможуть студентам зрозуміти його (чи дозволять викладачу 

побачити, наскільки його не зрозуміли), а після цього тільки стежити за 

роботою над текстом та часом, коригувати їх. Текст повинен бути вірно 

підібраний, завдання мають відповідати типу тексту, виду читання, рівню 

мовної підготовки студентів. Таким чином, можна зробити висновок, що 

ефективність інноваційних підходів до викладання   іноземних мов у вищій 

школі залежатиме від бажання і здатності викладачів скористатися позитивним 

досвідом вітчизняних і іноземних учених і практиків щодо творчого підходу у 

навчанні, розуміння необхідності відмовитися від авторитарних і схоластичних 

методів. Інноваційні методи навчання іноземних мов, які ґрунтуються на 

творчому підході, допомагають повністю розкрити потенціал студентів і 

сприяють розвитку та самовдосконаленню навчально-комунікативного процесу. 
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Національний технічний університет України «КПІ» 

 

Сутність комунікативного підходу до навчання іноземних мов полягає у 

тому, що сам процес оволодіння мовою має бути своєрідною моделлю процесу 

спілкування. У цьому випадку комунікативність розглядається не як 

методичний принцип, а як принцип методологічний, що підпорядковує собі всі 

сторони навчання: співвіднесення знань з уміннями і навичками, відбір 

прийомів навчання, зміст загальноосвітніх і виховних завдань, а також обсяг і 

характер зв'язків з іншими навчальними предметами. Головне ж у 

комунікативному навчанні – це спрямованість навчального процесу на розвиток 

практичних умінь володіння мовою як засобом спілкування у різноманітних 

життєвих ситуаціях у залежності від мети спілкування, тобто на формування 
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комунікативної компетенції певного рівня. А відтак, вся організація навчальної 

діяльності має певним чином відтворювати собою процес моделювання 

принципово важливих параметрів спілкування, таких як: особистісний характер 

комунікативної діяльності суб'єктів спілкування, стосунки та взаємодія 

мовленнєвих партнерів; ситуація як форма функціонування спілкування, 

змістова основа процесу спілкування; система мовленнєвих засобів, які 

забезпечують комунікативну діяльність, функціональний характер засвоєння та 

використання мовленнєвих засобів, евристичність. Зазвичай, такий підхід до 

навчання іноземної мови називається комунікативно-діяльнісним. Він, за 

словами О.О. Леонтьєва, зорієнтований на співрозмовника, оскільки 

комунікативність – це, зрештою, оптимальний вплив на співрозмовника. За 

комунікативно-діяльнісним підходом спілкування виступає метою, способом і 

засобом навчання іноземної мови. Цей підхід має глибоку психолінгвістичну 

обумовленість: ґрунтується на взаємозв'язку мови і мовленнєвої діяльності, 

психології породження та розуміння висловлювань і концентрується на мові як 

системі та мовленні як діяльності з актуалізації можливостей, що мова надає її 

носіям. Ще Ф. де Соссюром мова розглядалась як знакова система, яка виникає 

й використовується заради спілкування та у ситуаціях спілкування, є його 

основним засобом, тобто виконує комунікативну функцію, окрім того, вона є 

засобом передачі інформації від мовця до слухача. А відтак мова пов'язана з 

потребами та умовами комунікації людини, складає найважливіший аспект її 

соціальної поведінки, займає певне місце у комунікативно-пізнавальній 

діяльності. Немає сфери людського існування, що не стосувалася б 

спілкування, яке, опосередковане знаками, виступає у вигляді комунікативної 

активності з власною стратегією реалізації певних комунікативно-пізнавальних 

завдань, а саме: привернути увагу співрозмовника, зорієнтувати його у меті та 

умовах спілкування, організувати смислове сприйняття співрозмовником 

інформації; запевнити співрозмовника, викликати його співчуття, підтримати 

його точку зору, тобто вплинути у процесі спілкування на іншого/ інших задля 

зміни його/ їх поведінки. У зв'язку з цим все актуальнішим постає питання про 

соціальні функції спілкування, його природу і місце у загальній системі 

діяльності суспільства та індивіда як члена цього суспільства. Проблеми 

спілкування як багаторівневого та багатомірного феномену досліджуються на 

різноманітних рівнях багатьма науками: соціологією, психологією, 

лінгвістикою, психолінгвістикою, лінгвосоціопсихологією, педагогікою, тощо. 

Як свідчать дослідження, існують різні підходи до проблеми спілкування. 

Філософи, наприклад, аналізують спілкування як спосіб реалізації суспільних 

відносин, розглядають його як вид діяльності, де фіксуються суб'єкт-суб'єктні 

відносини, вивчають вплив спілкування на формування особистості 

(М.М. Бахтін, А. Камю, Ж.П. Сартр, К. Ясперс та ін.). Дослідження проблем 

спілкування в загальнофілософському плані є методологічною основою, на якій 

базується вивчення цього феномену в інших науках. Зокрема, у психології та 

педагогіці спілкування розглядається як міжособистісна і міжгрупова 

взаємодія, основу якої становить пізнання одне одного та обмін певними 

результатами психічної діяльності — інформацією, думками, почуттями, 
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оцінками тощо (Г.М. Андрєєва), як особистісна потреба людини 

(А.В. Петровський). Психологи називають цю потребу комунікативною і 

вважають, що вона проявляється через прагнення людини до розуміння її 

іншими. 
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У професії співробітника правоохоронних органів спілкування відіграє чи 

не першочергове значення і полягає в нормативності мовлення (відповідність 

нормам та узусу іноземної мови), доступності (точність вираження думок, 

почуттів за допомогою точно дібраних слів і конструкцій, правильний поділ 

висловлювань на смислові частини, відповідна розстановка логічних наголосів) 

й естетичності (реалізація законів милозвучності іноземної мови, дотримання 

оптимального темпу мовлення). 

Sprechen lernt man, wenn man spricht – навчають говорити, тільки коли 

говорять – шляхом створення комунікативних ситуацій [1, с. 147]. 

Комунікативна ситуація є динамічною системою взаємодії учасників 

комунікативного акту, що ґрунтується на відображенні екстралінгвальних 

реальних фактів і подій зовнішнього світу, викликає потребу в цілеспрямованій 

діяльності та вирішенні мовно-розумової проблеми. Е. Пассов і 

О. Стояновський вважають за необхідне цілеспрямовано і системно 

використовувати ситуації [2], оскільки в комунікативному навчанні вони є його 

суттєвою основою на всіх стадіях оволодіння матеріалом. Саме тому навчання 

німецької мови повинно здійснюватись не на основі тем, а на базі переліку 

типових ситуацій спілкування. Наприклад, тема “Deutschland. Allgemein” може 

бути представлена такими комунікативними ситуаціями: 
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1. На засіданні клубу німецької мови Ви берете участь в обговоренні 

державного устрою, економічної й соціальної систем Німеччини (групова 

бесіда – дискусія; партнери: колеги, викладач).  

2. Вас обрали до складу групи співробітників, які їдуть до Німеччини. 

Під час бесіди з партнером, який вже відвідав цю країну, Ви намагаєтесь 

отримати корисну для подорожі інформацію (ділова бесіда; партнери: 

викладач; колега по роботі; спеціаліст із німецькомовної країни). 

3. Український дипломат відвідує Німеччину з офіційним візитом. 

Запропонуйте йому відвідати саме ту федеральну землю Німеччини, яка 

подобається особисто Вам. Дайте характеристику цієї землі: розташування, 

кордони, територія, населення, столиця, економіка, визначні місця та культурне 

життя (бесіда – розповідь; партнери: колеги по навчальній групі). 

4. Ви телефонуєте своєму колезі за кордоном і розпитуєте про 

можливості раціонального відпочинку в Німеччині (бесіда; партнери: колеги 

по навчальній групі). 

Викладач має підготувати співробітників правоохоронних органів до 

спілкування німецькою мовою в різних життєвих і професійних обставинах. 

Орієнтиром в організації навчання слугують природні мовленнєві ситуації, а 

головними засобом – вправи на закріплення необхідного мовленнєвого 

матеріалу та навчальні мовленнєві ситуації, що моделюють певні обставини за 

трьома основними ознаками: реальність; зацікавленість суб‘єктів мовлення у 

змісті бесіди; необхідність вести розмову іноземною мовою [3, с. 24]. 

Розробляючи навчальну мовленнєву ситуацію, пропонуємо використовувати 

наступні завдання: “Розіграйте діалог між продавцем і покупцем”; 

“Зателефонуйте в готель, щоб забронювати кімнату”; “Замовте їжу в 

ресторані”; “Дізнайтесь в іноземця про факти, що становлять для Вас 

інтерес”; “Візьміть участь у дипломатичному прийомі в посольстві 

Німеччини”, “Запросіть іноземця на раут” тощо. Більш близькими до 

реального спілкування є навчальні мовленнєві ситуації, у яких зміст мовлення 

не треба вигадувати й приміряти на себе певну роль. Умовою реального 

спілкування є необхідність говорити іноземною мовою. Цього можна досягти в 

завданнях, що передбачають іноземного учасника спілкування (Ви 

розповідаєте іноземному партнеру про українську національну кухню; про 

домашню бібліотеку; про соціальний уклад; про розвиток своєї професійної 

діяльності / бізнесу, намагаючись отримати інформацію про його діяльність). 

Ефективним засобом удосконалення спілкування є спеціальна система 

комунікативних вправ, що формує комплекс навичок і вмінь, необхідних у 

продуктивній мовленнєвій діяльності (творчий диктант / переказ; складання 

висловлювань; ситуативні вправи на основі реальної / уявної мовленнєвої 

ситуації) і дає змогу співробітникам правильно будувати синтаксичні 

конструкції й зв‘язні висловлювання згідно з комунікативним завданням 

(монолог / діалог / полілог). Під час здійснення професійної іншомовної 

підготовки співробітників тяжіємо до різноманітних ігрових і дискусійних 

форм інтерактивних технологій, характерним для яких є наявність діалогу, 

обговорення-суперечки; зіткнення різних думок, позицій, суджень, ідей; обмін 
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досвідом, думками за наявності у співробітників базових знань із проблеми та 

попереднього планування основних етапів і ключових моментів дискусії. У 

навчанні діалогічного мовлення йдемо шляхом заучування готового типового 

діалогу (повідомлення-прохання; повідомлення-доповнення / заперечення; 

повідомлення-застереження; повідомлення-підтвердження; запитання-

відповідь; запитання-контрзапитання; прохання-згода / незгода; наказ-

уточнення / згода / незгода), який після відповідного тренування стає базовим. 

Компетенція в говорінні є сумою компетенцій в діалогічному та 

монологічному мовленні. Створюючи комплекс педагогічних умов для 

успішного формування німецькомовної компетенції в говорінні застосовуємо 

інтерактивні технології навчання, що реалізуються у ході спільної діяльності 

співробітників у навчальній групі – взаємодія, обмін інформацією та досвідом, 

вирішення проблем, моделювання ситуацій, оцінювання дій колег і власної 

поведінки, занурення в реальну атмосферу ділового співробітництва; постійна 

зміна режимів діяльності (табл. 1). 

Таблиця 1 

Інтерактивні технології в навчанні німецької мови 
Форми Види інтерактивних технологій 

Українська мова Німецька мова 

Д
и

ск
у
сі

й
н

і 

евристична бесіда Freie Rede 

презентація Präsentation 

дискусія Diskussion 

мозковий штурм Brainstorming 

метод ―квадро‖ Quadrat 

метод ―світлофор‖ Ampel 

рольова дискусія Rollendiskussion 

обговорення аудіо/відеозаписів Besprechungen 

Іг
р
о
в
і 

круглий стіл Runder Tisch 

метод ―акваріум‖ Aquarium/Fischbowl 

ділова гра Geschäftsspiel 

метод ‖діловий театр‖ Geschäftstheater 

інтерв‘ю Fragetechniken / Interview 

конкурси робіт / їх обговорення Wettbewerb von Arbeiten / Debatte 

рольова гра Rollenspiel 

моделювання ситуацій Situationen 

проектна методика Projektmethode 

кейс-метод Keysmethode 

Т
р
ен

ін
го

в
і комунікативні тренінги Kommunikative Trainings 

вирішення творчих завдань Kunstaufgaben 

зустрічі з запрошеними Treffen 

групові та індивідуальні вправи Gruppen-/ Personenarbeit 

групова робота з літературою Gruppenarbeit mit Literatur 

 

Для успішного проведення будь-якої дискусії співробітники мають 

оволодіти такими вміннями: 

- ставити запитання, що стимулюють чіткіше формулювання й 

аргументування думки (―Was haben Sie damit gemeint …?”, “Können Sie Ihre 

Meinung begründen?”, “Können Sie das erklären?”); 
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- здійснювати парафраз – повторення висловлювання виступаючого з 

метою стимулювання переосмислення та уточнення змісту (“Sie haben gesagt, 

dass …”, “Habe ich richtig verstanden, dass …?”); 

- демонструвати нерозуміння з метою уточнення і деталізації 

висловлювання (“Entschuldigung, was bedeutet…?”, “Können Sie mehr Beispiele 

und Tatsachen führen?”, “Habe ich Sie richtig verstanden?”); 

- висловити сумнів, щоб позбавлятись слабо аргументованих і 

непродуманих висловлювань (“Stimmt das?”, “ Sind Sie sicher?”). 

Оскільки для дискусії характерним є зіткнення різних точок зору й 

виникнення альтернативних думок і шляхів вирішення проблеми, викладач має 

володіти ―провокаційними‖ прийомами, що стимулюють активність учасників 

дискусії. Із сучасних форм інтерактивних технологій, що найбільше відповідають 

меті формування німецькомовної компетенції у говорінні, використовуємо 

―мозковий штурм‖, ―круглий стіл‖, ―акваріум‖, ―мікрофон‖, ―квадро‖ тощо.  

Ігрові форми є інтерактивними й інтегративними, оскільки включають 

елементи тренінгу, розгляд окремої ситуації та сприяють вирішенню таких 

методичних завдань: психологічної підготовки співробітників до здійснення 

німецькомовного спілкування; забезпечення необхідності багаторазового 

повторення і тренування необхідного мовленнєвого матеріалу, що є 

підготовкою до ситуативного спонтанного мовлення. Рольові та ділові ігри 

сприяють глибшому оволодінню співробітниками своїм фахом, формуванню у 

них стійких мовленнєвих навичок, створенню динамічних і гнучких соціально 

значимих стереотипів у максимально наближених до дійсності ситуаціях, 

підвищують ефективність навчання усного мовлення в цілому, відображають 

процес, у якому співробітникам пропонується ―зіграти‖ іншу людину в уявній 

ситуації, показати наявні стереотипи поведінки в різних ситуаціях, застосувати 

нові стратегії, усвідомити й подолати власні побоювання та проблеми, що є 

надто важливим з точки зору професійної підготовки.  

Інтерв’ю є формою своєрідного ділового діалогу, що має на меті 

отримання службової, особистісної, емоційної інформації з проблеми. 

Співробітники повинні вміти ставити запитання і давати коректні відповіді. 

Досить складною є форма проведення інтерв‘ю за участі перекладача, коли 

запитання подаються рідною мовою, а відповіді – німецькою. Завдання 

перекладача коректно передати зміст питань і відповідей. При цьому 

активуються навички як говоріння, так і перекладу. 

Для опису реальних професійних ситуацій використовуємо технологію 

кейс-методу, важливими складниками якого є робота в групах, малих групах і 

взаємний обмін інформацією. Співробітникам під час заняття пропонується 

конкретна реальна ситуація, яку необхідно проаналізувати, розібратися в суті 

проблеми, запропонувати варіанти її вирішення, обрати найкращий варіант. 

Кейс-метод включає як дослідну, так і аналітичну діяльність. При використанні 

кейс-методу викладач повинен зважити на таке: ситуація має відповідати 

інтересам співробітників, бути реальною, включати проблему та ―драматизм‖, 

містити як позитивні, так і негативні приклади. 
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Інтерактивні та інтегративні технології реалізують міжпредметні зв‘язки 

(німецької мови та спеціальних дисциплін), допомагають доцільно використати 

отриману з німецькомовних джерел інформацію, визначити суть проблем, 

обговорити й знайти шляхи їх розв‘язання, сформувати німецькомовну 

компетенцію в говорінні співробітників правоохоронних органів. 
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ 

ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ 

 

О.І. Назаренко 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

Невпинний потік інформації, стислі строки та необхідність збільшення 

ефективності засвоєння матеріалу, зумовлюють доцільність використання 

різноманітних методів, прийомів і засобів оптимізації навчання англійської 

мови для професійного спілкування (АМПС). Адже в умовах глобалізації й 

інтеграції економіки, стрімкого розвитку науки та техніки оволодіння 

іноземною мовою є  обов‘язковим для фахівця будь-якого профілю.  

Метою АМПС є формування у студентів технічних спеціальностей 

іншомовної професійної комунікативної компетентності, що має забезпечити  

практичне використання англійської мови в професійній діяльності, вивчення 

зарубіжного досвіду, налагодження ділових контактів з колегами з інших країн, 

а також участь у різноманітних наукових, фахових і міжкультурних заходах. 

Вирішення проблеми оптимізації навчання АМПС є найбільш актуальним 

завданням сучасної педагогіки вищої школи. Педагогічна наука [1; 3] визначає 

оптимізацію як одного із основних напрямків та шляхів підвищення якості 

навчально-виховного процесу.  

Оптимізація навчання тісно пов‘язана з поняттями ефективності через 

удосконалення змісту освіти з погляду його науковості, доступності, 

світоглядницької, політехнічної і трудової спрямованості та інтенсифікації 

процесу навчання через мотивацію навчання, підвищення інформативності 

навчання, прискорення темпу навчання, усунення непродуктивних затрат часу, 

впровадження активних методів і форм навчання, використання новітніх 

технологій та технічних засобів. 

Оптимізація, як загальне поняття, означає вибір найкращого варіанта із 

множини можливих умов, засобів, дій, тощо. З точки зору педагогічної науки  – 
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це управління навчанням на основі всебічного врахування його 

закономірностей і принципів, вибір оптимальних варіантів навчального процесу 

(чітке формулювання дидактичних завдань відповідно до певних форм 

організації навчання, чітке визначення змісту навчання шляхом виокремлення 

головного, міжпредметних координацій та раціонального структурування 

навчального матеріалу, вибір найбільш ефективних форм організації навчання, 

визначення доцільних методів та засобів, оптимальне поєднання і послідовність 

використання форм і методів навчання, забезпечення планування навчального 

процесу) і створення найсприятливіших умов навчання (забезпечення 

керівництва навчальним процесом на достатньому науковому рівні, дотримання 

оптимального темпу навчальної діяльності, аналіз отриманих результатів 

навчання і витрат часу за критеріями оптимальності, максимально можливі в 

даній ситуації результати та відповідність витраченого часу чинним нормам, 

диференційований та індивідуальний підхід до студентів) з метою отримання 

найкращих результатів при мінімальних витратах часу і зусиль викладача та 

студентів. 

Основними критеріями оптимізації процесу навчання є результативність і 

якість вирішення навчально-виховних завдань, витрати часу і зусиль педагогів 

та учнів на їхні досягнення. 

Важливим чинником оптимізації процесу навчання англійської мови для 

професійного спілкування є мотивація, що має значний вплив на мовленнєво-

розумову діяльність.  Мотив пояснює характер будь-якої мовної дії, тоді як 

комунікативний намір виражає те, яку комунікативну мету переслідує мовець. 

Саме тому необхідно враховувати мовні й навчальні потреби студентів, їхні цілі 

навчання, а також особливості фахової дисципліни та вимог ринку праці до 

предентентів на посади в тій чи іншій галузі. 

Вивчення потреб студентів включає аналіз документів, що відображають 

соціальне замовлення на підготовку фахівців, узагальнюють вимоги з боку 

держави, світового співтовариства та споживачів, а також встановлюють 

галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускника 

вищого навчального закладу та вимоги до властивостей та якостей фахівця. 

Тому, перш ніж почати розробку кредитного модулю курсу АМПС, необхідно 

ознайомитися з вимогами освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-

професійних програм підготовки випускників ВНЗ за певними напрямами, 

затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, 

посадових інструкцій, розроблених підприємствами, інститутами та 

організаціями певних виробничих галузей країни. Крім того, викладачі можуть 

співпрацювати з викладачами спеціальних дисциплін, залучаючи провідних 

галузевих фахівців через студентів старших курсів, які вже працюють. Саме за 

умов такої тісної співпраці, що дозволяє інтегрувати цілі та зміст навчання 

АМПС з професійним контекстом, має відбуватися оптимізація навчання 

англійської мови для професійного спілкування.  

До не менш важливих чинників, які впливають на оптимізацію 

навчального процесу, можна віднести: професійний інтерес, творчий характер 
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учбово-пізнавальної діяльності, змагання, ігровий інтерактивний характер 

проведення занять, емоційна дія. 

Крім того, для оптимізації навчального процесу важливо співвідношення 

обсягів мовного матеріалу з кількісними характеристиками видів мовленнєвої 

діяльності. Навчальний час має розподілятися з урахуванням вимог до 

професійних вмінь, які студенти мають використовувати англійською мовою, 

реальних можливостей студентів і викладачів. Кожна спеціальність вимагає 

відбору матеріалу для формування термінологічного словника студентів, 

виходячи з вимог, що пред‘являються до спеціальних знань студентів. 

Щодо вибору ефективних форм організації навчання, найбільш 

оптимізуючий ефект на заняттях мають ситуації, в яких студенти повинні 

обстоювати свою думку, брати участь в дискусіях і обговореннях, ставити 

питання своїм товаришам і викладачам, оцінювати відповіді одногрупників,  

знаходити декілька варіантів можливого рішення проблеми, створювати 

ситуації самоперевірки, аналізу особистих пізнавальних і практичних дій. 

Варто звернути увагу на визначення доцільних методів і засобів навчання, 

їхнє оптимальне поєднання і послідовність використання. В умовах відведеного 

часу, а це – одна пара на тиждень, здається неможливим ефективно 

організувати вивчення АМПС студентів технічних спеціальностей. Тому, 

пропонується оптимізувати навчальний процес шляхом застосування методів 

комбінованого навчання (КН), що, в свою чергу, потребує створення нових 

теорій навчання, пов‘язаних з побудовою навчального процесу навколо 

новітніх засобів обробки інформації, моделюванням нових видів навчальної 

діяльності, включення інтерактивних компонентів. КН є інтегрованою формою 

традиційного навчання та різних видів Інтернет-навчання, електронного або/та 

дистанційного, за яких навчальний матеріал у будь-якому електронному виді 

передається студентові через Інтернет або локальні мережі для самостійного 

опрацювання, а закріплення та перевірка якості здобутих студентом знань і 

навичок проводиться в аудиторії під безпосереднім керівництвом викладача з 

використанням традиційних і мультимедійних засобів навчання [2].   

Комбінована форма може розглядатися як засіб оптимізації навчання 

АМПС, оскільки дозволяє об‘єднати можливості традиційного навчального 

процесу й переваги інформаційно-комунікаційних освітніх технологій та 

максимально враховує не тільки індивідуальні здібності та можливості 

студентів (вибирати темп засвоєння матеріалу, пріоритети в навчанні, час 

виконання завдань), а й потреби майбутнього фахівця. Крім того, КН мотивує 

до енергійного, цілеспрямованого навчання, спонукає до подолання спаду, 

пасивності й стереотипності.  

КН включає як індивідуальний, так і диференційований підходи, розвиток 

творчої особистості студента, актуалізація потреб та мотивів навчання, 

удосконалення умов взаємодії через створення відповідного середовища, яке 

передбачає активізацію (посилення) ролі студента та застосування 

різноманітних технічних засобів навчання, у першу чергу комп‘ютерних 

технологій, зокрема, для встановлення гнучкого зворотного зв‘язку та 

контролю навчальних досягнень студентів. Активізація пізнавальної діяльності 
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характеризується постійною взаємодією студентів з викладачем у вигляді 

прямих та зворотних зв‘язків і передбачає формування самостійності творчого 

вироблення студентських рішень.  

Отже, для оптимізації процесу навчання АМПС в технічному вузі 

особлива роль відводиться чіткому визначенню змісту навчання шляхом 

міжпредметних координацій та раціонального структурування навчального 

матеріалу, відбору найбільш доцільних методів, форм та засобів організації 

навчання, їхнє оптимальне поєднання і послідовність використання, створення 

найсприятливіших умов навчання, диференційований та індивідуальний 

підходи до студентів таким чином, щоб вони вивчали мову через зміст фахових 

дисциплін, що уможливлює мотивацію студентів, формування у них 

раціональних дій, дозволяє забезпечити засвоєння навчального матеріалу, 

розкрити досить повно його сутність, вийти за рамки засвоєної інформації, 

виключити будь-які перевантаження при використанні потенційних 

можливостей логічного мислення й пам‘яті, сприяє необхідності й доцільності 

засвоєння матеріалу.  
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ  

ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

 

С.І. Неїжко 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

З виникненням потреб у міжнародному обміні інформацією у різних 

сферах знань, з`являється нагальна необхідність оволодіння іноземною мовою 

як засобом комунікації. Тому перед викладачами іноземної мови стоїть 

завдання навчити і виховати майбутніх фахівців таким чином, щоб вони були 

конкурентоспроможними у будь-якій країні світу, як у навчанні, так і на ринку 

праці.  

В умовах модернізації системи вищої освіти особливого значення набуває 

підготовка фахівців без відриву від виробництва та підвищення якості їх 

навчання. Досягнення оптимальних результатів підготовки фахівців залежить 

від ряду факторів.  

Сучасний студент заочної форми навчання це вчорашній випускник 

школи, що працює, або студент стаціонару, який здобуває на заочному 

відділені другу вищу освіту. На відміну від студентів 60-90-х років сьогодні 

студенти є більш мобільними, що відповідає сучасному стану науково-

http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/%20ITZN/em7/%20content/08mofshu.htm
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/%20ITZN/em7/%20content/08mofshu.htm
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технічного прогресу та розвитку суспільства. Студент заочної форми з 

ноутбуком на занятті – це скоріше правило, ніж виняток. Щоб відповідати 

вимогам сьогодення, він повинен постійно удосконалювати свою професійну 

майстерність, самостійно здійснювати пошук та оволодівати новою 

іншомовною інформацією, пов‘язаною з фахом, та використовувати її у своїй 

діяльності.  

Менша кількість аудиторних годин і більша завантаженість студентів 

виробничими і суспільними справами не є недоліком, оскільки саме це сприяє 

ефективності навчального процесу на заочному відділені. Наші студенти 

володіють достатньо сильною мотивацією для вивчення іноземної мови, що є 

засобом отримання знань за обраним фахом. Підвищення їх професійного рівня 

відбувається за рахунок застосовування на практиці знань, отриманих під час 

навчання. Практичний досвід роботи дає студенту значні переваги у сприйнятті 

навчальної інформації, оскільки він  знає, яка саме інформація йому потрібна.  

Освітній процес в рамках заочної форми навчання в ВНЗ будується на 

поєднанні двох видів діяльності: діяльність викладача та самостійна робота 

студентів. 

Самостійна робота студентів (СРС) – це особливий вид навчальної 

діяльності, який характеризується певними зовнішніми і внутрішніми 

ознаками: 

Зовнішніми, організаційними ознаками СРС є: 

1) опосередковане керівництво викладача, що виражається у 

постановці завдання, наданні допомоги і здійсненні контролю, а також у 

підготовці спеціальних дидактичних засобів для організації цих операцій; 

2) відсутність безпосередньої участі викладача у роботі. 

До внутрішніх процесуальних ознак СРС належать: 

1) активність студентів, яка виявляється у напруженості їх навчальної 

діяльності, в їх розумових, вольових та фізичних зусиллях, спрямованих на 

досягнення конкретної мети, отримання певних результатів; 

2) різнорівнева структура навчально-пізнавальної діяльності 

студентів. 

СРС виконується у спеціально відведений час; для неї характерна 

різноманітність організаційних форм (спільна або індивідуальна діяльність 

студентів), наявність конкретних результатів, виражених певній (письмові, 

усній або комбінованій формі). 

Педагогічна психологія і дидактика виділяють декілька ієрархічно 

організованих рівнів СРС, а саме: 

1) копіюючий, 

2) напівтворчий, 

3) творчий [1; 3]. 

Наприклад, під час навчання професійно орієнтованої дискусії (ПОД), 

студенти отримують завдання знайти основну і додаткову інформацію по темі 

ПОД, їх СРС зазвичай проходить в мультимедійному класі, оскільки для 

виконання завдання їм потрібна мережа Інтернет. Здійснення контролю 

відбувається викладачем на наступних заняттях, коли студенти презентують 
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знайдену інформацію. За необхідності викладач готує спеціальні дидактичні 

засоби, але не приймає безпосередньої участі в роботі. Він може надати 

студентам перелік сайтів де слід шукати інформацію або надати студентам вже 

готові професійно орієнтовані тексти і презентації в якості головної інформації, 

тоді студенти шукають лише додаткову інформацію з відповідної теми. 

Тема/проблема, що розглядається в ПОД повинна бути актуальною з точки 

зору сучасного виробництва і містити елементи нової інформації невідомої для 

студентів, щоб зацікавити їх. Такий вид СРС студенти можуть виконувати як 

групами, так і індивідуально. Потім їм пропонується провести презентацію і 

ознайомити інших студентів із досягнутими результатами [2, с. 160–167]. 

Творчий рівень СРС можливий лише тоді, коли у студентів сформовані 

не лише мовленнєві навички і вміння, але й уміння вирішувати певні 

комунікативні задачі, тобто стратегічні та більш загальні компетенції. За рівнем 

самостійності навчальних дій СРС є напівтворчою і творчою. У більшості 

вправ на СРС відсутні зразки виконання та опори, що вимагає від студентів ІС 

творчого підходу і відповідного аналізу.  

Таким чином, для результативної діяльності викладача, який забезпечує 

ефективність навчання, на заочному відділенні активно впроваджуються 

новітні інформаційні технології у процес викладання іноземної мови. На 

заняттях використовуються мультимедійні технології та мережа Інтернет. 

Оптимізації навчального процесу також сприяє ведення блогів, створення 

форумів та підтримка спільних Інтернет-сторінок.   

Враховуючи специфіку заочної форми навчання, слід зазначити, що 

значна частина часу припадає на самостійну підготовку студентів. Але при 

цьому навчання має систематичний характер, оскільки самостійна робота з 

вивчення іноземної мови організована згідно з усіма методичними критеріями, 

що дає можливість сформувати у студентів необхідні мовленнєві навички та 

вміння. Студентам забезпечуються умови, завдяки яким навіть у міжсесійний 

період вони можуть отримати кваліфіковану консультацію свого викладача з 

питань, що виникають в ході виконання завдань, та у спосіб, що є для них 

більш прийнятним: індивідуальна бесіда, листування електронною поштою.  

Таким чином діяльність студентів набуває не лише репродуктивного, а й 

реконструктивного характеру. Реконструктивна діяльність передбачає 

оволодіння новими знаннями та практичними діями, що впливає на активізацію 

розумової діяльності, формування потреб та інтересів, сприяє пошуку 

нетрадиційних практичних рішень та створює всі необхідні умови для творчої 

діяльності студентів. 

Отже, головною рисою заочної форми навчання є активізація 

пізнавальних процесів, що реалізується за рахунок принципу єдності теорії і 

практики. Така система навчання не тільки відповідає принципам 

індивідуалізованого навчання, а й підвищує мотивацію студентів для 

подальшого вивчення іноземної мови. 
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GROUP PROJECT AS ESP TEACHING METHOD 

 

Anna Nypadymka 

National Technical University of Ukraine "KPI" 

 

Modern trends in education require the integration of the new teaching 

methods and approaches, which would promote the interaction between the students 

and their teacher or lecturer and which would make the learning process more 

interesting, practically valuable and purposeful. One of such methods is the group 

project method. Though this method is not a new one, it is considered to be modern, 

because it becomes more and more implemented in teaching programs.   

The core idea of project-based learning is that real-world problems capture 

students' interest and provoke serious thinking as the students acquire and apply new 

knowledge in a problem-solving context. The teacher plays the role of a facilitator, 

working with students to frame worthwhile questions, structuring meaningful tasks, 

coaching both knowledge development and social skills, and carefully assessing what 

students have learned from the experience.  

The main purpose of using group project method is to prepare students for real 

life business situations. Nowadays a lot of companies are constantly launching 

different types of projects. The students should be ready to compete or to cooperate in 

business or other projects in their future career. Group project means working 

together, sharing ideas and experience, having one common goal. This activity 

develops team spirit and cooperation. This also has practical value for students, 

especially in the long run, when after years of study while writing their CVs they can 

make those more impressive by adding phrases like ―able to work in a team‖ or 

―experienced in team projects‖. These abilities are welcome by almost all the 

companies.  

 Project method has the following steps:  

1. Choosing the topic. 

Before starting to work over a particular task students should choose the topic. 

The teacher should explain them, that there are some limitations. For the students of 

technical faculties there should be some criteria for choosing the topic. First of all, it 

must have educational value. The selected topic should be within the frames of their 

specialty. For example, they can choose any technical subject which they have been 
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studying and which they find interesting and valuable. They can ask for advice any 

senior student, who has already passed some job interviews. Such students have more 

experience and they know what skills and knowledge are required on the modern 

labor market.  

2. Planning. 

 The next step of creating the project is planning. It is key to a successful 

project. Creating a project plan is the first thing everyone should do when 

undertaking any kind of project. 

This step is as important as choosing the topic.  The teacher discusses with the 

students the problem from various perspectives. In case the students are creating the 

project according to one of the subjects they have studied, their plan may consist of 

such steps:  

- the description of the purpose (the practical, social and educational value); 

- creating the summary of the subject they have studied (students should 

execute this step all together). This step can help students to revise the material, 

which they may need in future, to find out pros and cons of learning the particular 

technical subject, to bridge the gap between the theory and practice (they will 

investigate how their theoretical knowledge can be applied in real life situations); 

- dividing the subject into topics and creating presentations for each one (this 

step is executed separately; the students should discuss and choose who will take this 

or that topic). Such activity will help students to practice their multimedia 

presentation creating skills, which are also emphasized in today‘s employment trends; 

- the discussion of student‘s  presentations,  editing and improvement. After 

creating presentations, students should show them to the group, discuss and evaluate. 

Group discussion is a valuable activity which develops critical thinking, speaking, 

communication and cooperation skills; 

- the creation of  technical vocabulary (this should be done in a group). With 

the help of multimedia presentation, for example, it is easy to create a vocabulary in 

pictures, with definitions, interesting facts, sound playback, transcription and 

translation. While creating the vocabulary students can learn difficult technical terms 

easily. While working over one particular term, they won‘t even notice that they have 

already learned it. Here works the most favorable for students principle: ―learning by 

doing‖.  

Such project implementation would be really valuable, because students can 

create a handbook which may serve as a ―textbook on technical English‖ for 

themselves and for others. There is a lack of such textbooks and the constant need in 

them cannot be overestimated in many countries, institutes and universities.  

3. Execution. 

Next step is the execution of the project. This is a practical part. The students 

should be given deadlines. The teacher can create a task calendar which will be 

helpful and motivating. According to the survey conducted among students of senior 

courses, most of them work more productively in the case when the workload is 

divided into small feasible fragments limited by time frames.  At this point the 

students may try using a software package like Microsoft Project to create their 

project schedule.  
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Also they work better in case they are under pressure. This sounds 

controversial, but there is no doubt that people are lazy by their nature, and pressure 

sometimes comes to be the best motivation. Such working conditions are very close 

to real life business environment. This will help students to get prepared to overcome 

difficult situations and to become more stress resistant.   

4. Evaluation. 

On the evaluation stage the students assess their performance. They determine 

whether the objects are achieved or not. After that they criticize and express their 

feeling about the task freely. They report the planning, selecting the task, execution 

and each group‘s progress is discussed in class.  

5. Reporting and Recording. 

The last step of the project method is reporting and recording in which each 

and every step of the work is reported. The record is useful for further use and 

reference. It reveals many ideas about a certain project. The book formatted report is 

submitted to the teacher in the end.    

Group project method gives a lot of benefits and has many advantages. It 

provides creative and constructive thinking, helps to think logically and scientifically. 

The teacher is just a guide and gives guidelines to students. It helps to develop 

student‘s self-dependence and responsibility. This method is related to real life 

situations, it gives real work experience, develops problem solving abilities. Such 

kind of activity will help students to learn ESP easily, will give them inspiration and 

understanding of the team spirit. 
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На сучасному етапі розвитку методики викладання іноземної мови 

можемо виділити декілька основних напрямів інноваційної діяльності 

викладача у навчанні студентів економічних спеціальностей ділової англійської 

мови. Перший з них пов'язаний з розвитком технологій та переходом людства 

до інформаційного суспільства, другий базується на останніх досягненнях у 

галузі психології та педагогіки щодо механізмів ефективного засвоєння нової  

інформації, третій стосується  змісту навчання, його подальшої конкретизації та 

ефективної організації. Мета даної роботи  детально проаналізувати кожен з 

них та окреслити шляхи подальшої оптимізації викладання ділової англійської 

мови у вищих навчальних закладах України. 
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Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій призвів до появи 

нового глобального багатомовного комунікативно-інформаційного середовища 

на основі мережі Інтернет, що надало викладачам додатковий засіб і 

можливості для навчання ділової англійської мови. Зокрема, йдеться про 

інформаційні та навчальні мультимедійні ресурси мережі, можливість 

спілкування з носіями мови, проходження спеціалізованих курсів, які 

пропонують провідні університети світу.  

За змістом навчальні ресурси Інтернету можна визначити як методично 

обгрунтовану систему, розроблену фахівцями у галузі навчання ділової 

англійської мови на основі текстового, аудіо та візуального матеріалу, що 

розташований у мережі Інтернет і спрямований на формування у студентів 

комунікативно-мовленнєвих навичок, розвиток умінь усного та писемного 

ділового англомовного спілкування. 

Змістом інформаційних ресурсів Інтернету є автентичний текстовий, 

аудіо та візуальний матеріал з різних тем, поданий англійською мовою і 

розташований у мережі Інтернет. Використання інформаційних Інтернет-

ресурсів для інформаційної підтримки під час організації навчального процесу 

у формі двлових ігор і виконання проектних завдань забезпечує роботу 

студентів у природному електронному іншомовному середовищі, що постійно 

оновлюється. 

Останні досягнення у галузі систем штучного інтелекту дали новий 

поштовх розвитку комп'ютеризованого навчання, забезпечуючи не лише 

презентацію навчального матеріалу та його засвоєння шляхом виконання 

студентами комплексу вправ, але й можливість навчання за допомогою 

інтерактивного спілкування машини та людини.  

Таким чином, сучасний рівень розвитку технологій дозволяє розглядати 

питання про автоматизацію навчання певного обсягу навчального матеріалу, 

особливо граматичного та лексичного, розробку, відбір та придбання 

програмного забезпечення для формування навичок і розвитку вмінь студентів 

у чотирьох видах іншомовної мовленнєвої діяльності, використання з цією 

метою наявних навчальних та інформаційних ресурсів мережі Інтернет.  

Враховуючи тенденцію до підвищення ролі інформаційно-

комунікаційних технологій та елементів систем штучного інтелекту у навчанні 

іноземної мови, зокрема ділової англійської, кафедрам іноземної мови  вищих 

навчальних закладів України доцільно регулярно проводити відповідні 

семінари та підвищення кваліфіікації своїх співробітників, відстежувати 

останні розробки програмного забезпечення для навчання іноземної мови. 

Проведений теоретичний аналіз методичної, педагогічної, психологічної і 

лінгвістичної літератури дозволяє визначити ще один важливий напрям 

оптимізації та інтенсифікації процесу навчання. Йдеться про  навчання ділової 

англійської мови на основі змісту фахових дисциплін (content-based instruction 

згідно з термінологією американських дослідників, CLIL – у термінології, що 

вживається у західноєвропейських країнах), яке поєднується з експерієнційно-

інтерактивною методикою навчання.  
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Специфіка цього навчання полягає у тому, що до складу іншомовної 

комунікативної компетентності, яка формується у студентів немовних вишів, 

котрі вивчають іноземну мову для спеціальних цілей, включається предметний 

складник. При цьому відбір змісту навчання проводиться від компонентів, що 

складають комунікативний аспект, через компоненти, які входять до 

лінгвістичного аспекту, та завершується компонентами процесуального  та 

психофізіологічного аспектів. Серед видів навчальної діяльності найбільш 

ефективними є ділові/рольові ігри, проектування, мозкові штурми, дискусії, 

студентські презентації, розробка кейсів.  

На сучасному етапі розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, 

дистанційної освіти слід розглянути питання про доречність використання у 

якості складника такому навчанні дистанційних курсів, розроблених 

провідними університетами світу та викладенних в Інтернеті для загального 

доступу на безкоштовній основі. Проходження цих курсів, наприклад, 

розроблених Гарвардським університетом, передбачає поглиблення знань 

студентів з певної дисципліни за рахунок самостійної, але чітко визначеної у 

часі, роботи з мультимедійними матеріалами, спілкування у чатах між собою та 

з викладачами, відповідальними за цей курс, складання підсумкового іспиту з 

дисципліни та отримання відповідного сертифікату університету. 

Таким чином, кафедрам іноземної мови вищих навчальних закладів 

України слід посилити співпрацю з колегами, які викладають фахові 

дисципліни, та розглянути питання щодо підготовки спільних навчальних 

матеріалів. Слід також провести експертизу англомовних професійно-

орієнтованих матеріалів, підготовлених провідними університетами світу та 

доступних через мережу Інтернет, стосовно ефективності їх використання у 

навчальному процесі. 

Ще одина тенденція, яку слід врахувати у навчанні студентів економічних 

спеціальностей ділової англійської мови, стосується  методичної розробоки, яка 

отримала нагороду Британської Ради у номінації «Інновації у навчанні», і  в 

якій передбачено навчання студентів найбільш вживаних лексичних одиниць 

англійської мови шляхом представлення їх у типових граматичних 

конструкціях.  

Ця розробка відомого британського методиста Скота Торнбері отримала 

назву Natural Gramma і може бути корисною для навчання студентів ділової 

англійської мови. Зважаючи на те, що студенти, які почали вивчати ділову 

англійську мову, вже володіють загальновживаною англійської мовою на рівні 

B1, опрацювання цього методичного матеріалу може поглибити розуміння 

студентами значенння виділених лексичних одиниць та можливості їх 

використання в усному та писемному діловому мовленні. Таким чином, цю 

меточну розробку можна використовувати  як додатковий матеріал на заняттях 

з ділової англійської мови. 
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If you've ever sat through a teaching seminar, you've probably heard a lecture 

about "learning styles." Perhaps you were told that some students are visual learners, 

some are auditory learners, and others are kinesthetic learners. Or maybe you were 

given one of the dozens of other learning-style taxonomies that scholars and 

consultants have developed. 

Almost certainly, you were told that your instruction should match your 

students' styles. For example, kinesthetic learners — students who learn best through 

hands-on activities — are said to do better in classes that feature plenty of 

experiments, while verbal learners are said to do worse. 

Now four psychologists argue that you were told wrong. There is no strong 

scientific evidence to support the "matching" idea, they contend in a paper published 

this week in Psychological Science in the Public Interest. And there is absolutely no 

reason for professors to adopt it in the classroom.  

Students learn differently. As such, there is no teaching strategy, method, or 

technique that is successful for all students, in every situation. This concept is not 

new to those who have spent time in a classroom – as either a student or as an 

instructor. 

Instructors often believe the way they learn is the right or easiest way for their 

students to learn. Often they base their choice of methods of instruction upon that 

belief. While many educators believe that teachers teach the way they were taught, 

some refute that claim, offering instead that teachers teach the way they learn. 

For over a century educators have wondered what to do about individual 

differences among learners. As early as 1924, Stormzand theorized that some 

teaching methods are better suited to a particular style of learning than others. Today 

we know that, for learning to be successful, the teaching style must complement the 

students' learning style. 

Learning style is not only an important factor in how teachers teach, but also in 

the way students learn, their academic achievement, and in student-teacher 

interaction. Learning style is also influential in determining which teaching methods 

are most appropriate in the classroom. 

Since students' learning styles cannot be changed over the long run, instructors 

must master several different teaching methods if they are to cause students to reach 

their learning potential. 

http://www.psychologicalscience.org/journals/index.cfm?journal=pspi&content=pspi/9_3
http://www.psychologicalscience.org/journals/index.cfm?journal=pspi&content=pspi/9_3
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Language education usually takes place at a language school. There are many 

methods of teaching languages. Some have fallen into relative obscurity and others 

are widely used; still others have a small following, but offer useful insights.  

While sometimes confused, the terms "approach", "method" and "technique" 

are hierarchical concepts. An approach is a set of correlative assumptions about the 

nature of language and language learning, but does not involve procedure or provide 

any details about how such assumptions should translate into the classroom setting. 

Such can be related to second language acquisition theory.  

A method is a plan for presenting the language material to be learned and 

should be based upon a selected approach. In order for an approach to be translated 

into a method, an instructional system must be designed considering the objectives of 

the teaching/learning, how the content is to be selected and organized, the types of 

tasks to be performed, the roles of students and the roles of teachers. A technique is a 

very specific, concrete strategy or trick designed to accomplish an immediate 

objective. Such are derived from the controlling method, and less-directly, with the 

approach.  

For higher efficiency teachers should know what types of learners are their 

students because teachers don't have difficulties in teaching their students and should 

try to provide students with the preferred way of learning. Their students will be more 

successful if teachers match their teaching style to their learning styles. 

Students learn better and more quickly if the teaching methods used match 

their preferred learning styles. 

As learning improves so does self-esteem. This has a further positive effect on 

learning. 

Students who have become bored with learning may become interested once 

again. 

The student-teacher relationship can improve because the student is more 

successful and is more interested in learning.  

The Four Modalities  

- Use many visuals in the classroom. For example, wall displays posters, 

realia, flash cards, graphic organizers etc. 

- Use audio tapes and videos, storytelling, songs, jazz chants, memorization 

and drills. 

- Allow learners to work in pairs and small groups regularly. 

- Use physical activities, competitions, board games, role plays etc. 

- Intersperse activities which require students to sit quietly with activities that 

allow them to move around and be active. 

- Use board and card games, demonstrations, projects, role plays etc. 

- Use while-listening and reading activities. For example, ask students to fill 

in a table while listening to a talk, or to label a diagram while reading. 

Teachers should try to match their students‘ preferred ways of learning. 

However, we should take into account that it is not an easy task depending on the 

number of students you have and the philosophy of your school. Unfortunately, we 

still have schools that see students as blank slates that can only learn from teacher-

centered approaches. 
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The concept of learning styles puts an emphasis on the learner, making 

teachers rethink their modes of instruction to try to maximize student achievement. 

The learning styles theories should be developed to a point that every student would 

have the right to have an option on how they access new learning material and how 

they are evaluated. 

If you vary the activities that you use in your lessons, you are sure to provide 

for learners with different learning styles at least some of the time. 
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В наш час застосування міждисциплінарного підходу у викладанні 

англійської мови професійного спрямування майбутнім інженерам 

розглядається як частина загальної проблеми підвищення рівня професійної, 

світоглядної, комунікативної та міжкультурної компетентності випускників 

ВНЗ.  

Сучасні дослідники розглядають поняття міждисциплінарності, як 

найбільш поширений метод реалізації комплексного навчання, в яких загальна 

тема вивчається більш ніж в одній області змісту [1]. Дж. Бін, розглядаючи 

питання міждисциплінарної інтеграції, зазначає, що базою для ефективної 

інтеграції виступає навчальна програма дисципліни, яка спільно розроблена 

учасниками навчального процесу з урахуванням важливих питань. На його 

думку, основними компонентами, які забезпечують ефективні 

міждисциплінарні зв‘язки в рамках начальної програми є: 

 інтеграція досвіду;  

 соціальна інтеграція;  

 інтеграція знань [2]. 

Сьогодні методисти розглядають міжпредметні зв‘язки як ефективний 

інструмент для задоволення потреб студентів. Причому особлива увага 

приділяється використанню методичних прийомів для формування умінь, 

розвитку навичок в межах одразу декількох дисциплін, що дозволяє отримати 

http://www.infed.org/thinkers/gardner.htm
http://www.teachingenglish.org.uk/articles/learning-styles-teaching?page=1
http://www.teachingenglish.org.uk/articles/learning-styles-teaching?page=1
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нові знання. Залежно від поставленої мети, завдань дисципліни та очікуваних 

результатів розрізняють декілька видів міждисциплінарних зв‘язків. Зазначимо, 

що в англомовних джерелах поняття «навчання з урахуванням 

міждисциплінарних зв’язків» деталізується рядом понять серед яких 

multidisciplinary teaching, interdisciplinary teaching, transdisciplinary teaching та 

cross-disciplinary teaching [3]. Розглянемо їх в контексті особливостей взаємодії 

дисциплін у ВНЗ.   

Multidisciplinary teaching. Передбачає вивчення одного спільного поняття 

в межах декількох дисциплін з урахуванням його функціонування поза межами 

однієї дисципліни. Використання такого навчання не викликає злиття або 

збільшення дисциплін. Наприклад, такі дисципліни як «Архітектура», 

«Географія», «Економіка», «Соціологія» та ін. досліджують спільні питання 

особливостей проектування міст, сіл та незалежно одна від одної розглядають 

однаковий апарат понять, вивчають особливості декількох дисциплін одразу. 

Так, ефективно скоординувавши роботу, викладачі зможуть досягти кращих 

результатів у навчанні кожної дисципліни окремо. В наш час, цей термін 

використовується рідше і в методичній літературі наведені вище ідеї частіше 

реалізуються в рамках поняття interdisciplinary teaching. 

Interdisciplinary teaching. Метод чи набір методів, що використовується 

для вивчення одного тематичного розділу (модуля, дисципліни) одночасно в 

різних дисциплінах. Наприклад, розділ курсу фізики «Квантова фізика», який є 

типовим для більшості  технічних спеціальностей на 1-2 курсах може 

одночасно вивчатися на лекціях фізики (теоретичний матеріал) та лабораторних 

заняттях (практикум), на заняттях зі спеціальності («Матеріалознавство», 

«Твердотільна електроніка» тощо), а також на заняттях з англійської мови 

професійного спрямування, де виступає джерелом змістового та понятійного 

наповнення курсу, використовується для створення проблемних ситуацій. В 

результаті такої взаємодії створюється нова дисцпиліна або одній чи декільком 

дисцпилінам потрібно буде освоїти нові поняття.  

Transdisciplinary teaching. Такий підхід до навчання можна розглядати як 

більш складну організацію interdisciplinary teaching. Різниця полягає у тому, що 

ідеї transdisciplinary teaching передбачають об‘єднання понять та знань всіх 

дисциплін-учасників в єдине ціле, а не створення нових для окремої 

дисципліни.  

Cross-disciplinary teaching. Метод навчання або пояснення певних 

особливостей однієї дисципліни за допомогою іншої. Наприклад, курс «Фізика» 

може пояснювати особливості акустичних процесів в музиці. Поєднання зусиль 

викладачів технічних дисциплін та англійської мови професійного спрямування 

допоможуть організувати ефективне засвоєння однієї дисципліни за рахунок 

іншої. Такий вид міждисциплінарних зв‘язків відрізнається від interdisciplinary 

teaching тим, що дисципліни виступають доповненням одна до одної. а не 

просто вивчають один розділ одночасно. Так, в технічних дисциплінах 

англійська мова може доповнювати курс матеріалами зарубіжних дослідників 

мовою оригіналу (у адаптованому та неадаптованому вигляді), що уможливлює 

залучення його до лекцій та практикумів курсу фахової підготовки, студенти 
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отримують можливість спілкування в межах своєї спеціальності з зарубіжними 

однодумцями та дослідниками. З іншого боку, до курсу англійської мови 

залучаються матеріали технічної дисципліни, які, враховуючи значний процент 

запозичень в технічній літературі, полегшують розуміння понять рідною 

мовою. Крім того, використання англомовних професійних матеріалів 

знайомить студентів з особливостями науково-техчнічного дискурсу та 

перекладу з/на рідну мову. 

Наведемо приклад використання елементів міждисциплінарного навчання 

для студентів 3 курсу інженерних спеціальностей в межах інтеграції двох 

дисциплін: «Методи обробки акустичних сигналів» та «Англійська мова 

професійного спрямування». Вибір дисциплін було зумовлено необхідністю 

впровадження в курс англійської мови автентичних матеріалів професійного 

спрямування та формування англомовної понятійної бази в межах фаху, 

формування англомовної професійно орієнтованої компетенції, необхідністю 

пошуку нових шляхів підвищення мотивації студентів до оволодіння 

майбутньою професією.   

Основним завданням організації навчання з урахуванням 

міждисциплінарних зв‘язків стало створення такого освітнього середовища, в 

якому б студенти змогли за рахунок ефективного використання змістово-

інформаційних та організаційно-методичних складових курсу отримати 

необхідні знання одразу в межах двох дисциплін. Відтак, постає необхідність у 

створенні такої моделі міждисциплінарного навчання, в якій забезпечується: 

 узгоджене у часі вивчення дисциплін; 

 неперервність і наступність у розвитку понять; 

 єдність в інтерпретації понять;  

 систематизація та узагальнення знань однієї дисципліни за рахунок 

іншої. 

 планування з урахуванням мети, завдань та вимог обох дисциплін. 

Середня тривалість курсу професійної підготовки «Методи обробки 

акустичних сигналів» у ВНЗ складає 1-2 семестри (108-216 годин), а 

дисципліна «Англійська мова професійного спрямування» викладається 

протягом двох семестрів (108 годин), кількість годин дозволяє проводити ряд 

міждисциплінарних заходів як протягом одного семестру, так і протягом двох. 

За рекомендацією викладача фахової дисципліни до матеріалу лекційного курсу 

підбираються англомовні матеріали (фрагменти лекцій – у формі тексту, аудіо-, 

відеокурсів). Протягом практичних занять, передбачається, що студенти 

створюватимуть реферативний огляд розділу/теми англійською мовою, а під 

час лабораторних практикумів будуть вести аудіо/відео фіксацію результатів 

англійською мовою. На заняттях з англійської мови, викладач, на основі 

автентичних матеріалів фаху розробляє комплекс завдань та проблемних 

ситуацій, рольових ігор для кожної форми роботи (Див. Табл. 1). 
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Таблиця 1 

Організація міждисциплінарного навчання в межах двох дисциплін 

Назва дисципліни 1 Назва дисципліни 2 

«Методи обробки акустичних 

сигналів» 

«Англійська мова  

професійного спрямування» 

Лекція Практичне заняття 

Реферативний огляд розділу/теми 

англійською мовою 

Робота з англомовним матеріалом 

розділу:  

обговорення, читання, аудіювання 

та переклад фахової літератури. 

Моделювання професійних 

ситуацій, рольові ігри. 

Лабораторна робота 

Розрахунково-графічна робота 

Практичне заняття 

- Робота з програмним забезпечення на 

англійській мові; 

-Аудіо/відео фіксація результатів 

експериментів, розрахунків 

Закріплення та повторення вивчених 

структур.  

Активізація знань – презентація 

результатів досліджень, 

обговорення та оцінювання.  

Самостійна робота 

Підбір додаткового матеріалу до 

розділу/курсу 

Підготовка проектів. Ведення блогу 

та персональних сторінок. 

Контрольні заходи 

Виконання контрольних завдань за 

програмою (завдання подаються 

англійською мовою) 

Закріплення типових лексичних та 

граматичних структур для роботи з 

завданнями на англійській мові.  

 

Запропоновані види та форми роботи полегшують процес інтеграції 

дисциплін, забезпечують достатню повторюваність лексико-граматичних 

одиниць та професійну спрямованість матеріалу, дозоляють індивідуалізувати  

навчання враховуючи різні навчальні стилі студентів.  

Варто зазначити, що на сучасному етапі в освіті спостерігається 

позитивна динаміка впровадження комплексного навчання предметів з 

використанням міждисциплінарних зв‘язків на заняттях англійської мови, що 

свідчить про актуальність даного питання і необхідність розробки спеціальних 

міждисциплінарних програм для інтенсифікації навчального процесу.  

Література: 

1. Barton, K.C. Themes or Motifs. Aiming for Coherence through 

Interdisciplinary Outlines. / L. A. Smith, K.C. Barton. – 2000   

2. Beane J. Curriculum Integration.  Teachers College Press: New York. – 

1997  

3. Johnston, R. Integrating methodologists into teams of substantive experts. 

// R. Johnston // Studies of Intelligence 47 (1). – 2003  
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ФОРМУВАННЯ СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У 

СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ НАПРЯМІВ НАВЧАННЯ НА БАЗІ 

АВТЕНТИЧНИХ ТЕКСТІВ СОЦІАЛЬНОГО ТА НАУКОВО-

ПОПУЛЯРНОГО ХАРАКТЕРУ 

 

О.В. Петрова 

Національний гірничий університет, м. Дніпропетровськ 

 

Згідно з програмами дисциплін, що викладаються на кафедрі іноземних 

мов ДВНЗ «НГУ» для студентів 1-5 курсів, надається ряд компетенцій, які 

формуються в процесі вивчення змістового модуля. З одного боку, дані 

програми охоплюють широке коло тем, необхідних для засвоєння матеріалу 

дисципліни та оволодіння мовленнєвими вміннями. Але, з іншого, такий підхід 

орієнтований, в основному, на оволодіння професійними вміннями. Це 

зумовлено тим, що вивчення іноземної мови на 3-4-5 курсах має націлювати 

студента на майбутню спеціальність. Але професійна кар‘єра випускника ВНЗ 

не може бути повноцінною без оволодіння соціальними аспектами його 

майбутньої діяльності. Така ситуація потребує оволодіння не тільки 

професійними навичками та вміннями, а також компетенціями, що дозволять їм 

стати соціально адаптованими до умов того суспільства, мовою якого вони 

розмовляють. Йдеться про формування соціолінгвістичної компетенції (СЛК), 

що передбачає оволодіння студентами основними нормами мови, збагачення 

словникового запасу та граматичної системи мови, а також формування 

здатності до аналізу та оцінкимовнихявищ, фактів.  

Досвід у вивченні означеного питання підтверджує, що формування СЛК 

є на даний момент актуальною проблемою, яка потребує подальшого її 

вирішення. Українськими  та іноземними методистами (І.А.Зимня, Л.М.Мітіна, 

А.В.Хуторський) запропоновано багато шляхів для успішного формування у 

студентів СЛК (веб-форум, Інтернет, проблемний підхід, проектна технологія, 

аутентичні тексти та інше). Незважаючи на те, що в технічних ВНЗ 

приділяється увага формуванню СЛК у студентів технічних спеціальностей, 

важливо те, що на даному етапі послідовного впровадження компетентісно-

орієнтованого підходу, не окресленим є соціальний аспект, що має важливе 

значення для в вирішенні питання формування кваліфікованих фахівців і 

потребує спеціального дослідження. 

Формування СЛК на заняттях з іноземної мови в багатьох випадках 

залежить від добору текстів з мовними невідповідностями, встановлення яких 

потребує попередніх навичок щодо лексичних розбіжностей двох контекстів. 

Як показує практика, словник допомагає лише в половині випадків перекладу з 

рідної мови на іноземну та навпаки і може бути перешкодою на шляху до 

правильного перекладу, а також розумінню тексту. Завдяки Інтернету, сучасний 

студент має великі можливості для пошуку необхідної інформації та її обробки. 

Як на занятті, так і дома, пропонується читання та переклад науково-

популярних текстів, що є цікавими за змістом та містять у собі певну кількість 

лексико-граматичних елементів з особливим мовленнєвим навантаженням. Так, 
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можуть бути запропоновані завдання типу «Прочитайте та перекладіть 

рідною мовою текст, що поданий нижче. Зверніть увагу на виділені звороти 

та надайте власний варіант перекладу». 

Цікаві за  змістом та нескладні по лексико-граматичному формату тексти 

задовольняють потреби студента в інформації, допомагають йому оволодіти 

мовленнєвими нормами, що притаманні тій чи іншій ситуації. Робота з 

текстами з метою розвитку СЛК у студентів технічних спеціальностей 

передбачає такі завдання, що розвивають критичне та логічне мислення. Так, 

важливо вказати на такі типи вправ, а саме : «Прочитайте заголовок тексту 

та висловіть власну думку щодо його основної ідеї; Передбачте, якій проблемі 

присвячено текст та вкажіть на шляхи її вирішення; Запропонуйте своє 

бачення ситуації та обсудіть її з колегами», які мотивують студентів до більш 

детального розуміння змісту тексту. Запропонувавши своє власне бачення 

проблеми, виникає бажання ознайомитись з точкою зору автора тексту та 

зробити висновки щодо прямого та непрямого значення висловлювань, що 

мають місце у вигляді фразеологічних зворотів та еквівалентних слів, а також, 

більш детально сприйняти подану інформацію. Такий підхід дозволяє активно 

обмінюватись інформацією та моделювати конкретну ситуацію, пов‘язану з 

проблематикою тексту та своїм власним баченням проблеми за умовами 

зберігання цілісності та логічності змісту висловлювання, що, в свою чергу, 

призводить до високого рівня володіння іноземною мовою.  

Запропоновані елементи структури висновків (назва тексту чи статті; 

автор видання; вихідні дані; короткий зміст статті; висновки; власна думка з 

приводу вилученої інформації) представлені за допомогою низки мовних кліше, 

що відповідають кожному пункту висновків. В більшості джерел іноземного 

походження подаються мовленнєві звороти, еквіваленти яких зустрічаються в 

англійській, німецькій, італійській та інших мовах. Щодо усного спілкування, 

структура мовних кліше може змінюватись в процесі висловлення своєї власної 

думки, що не допускається в інших випадках. 

Таким чином, запропонований для читання текст є предметом дискусії, а 

саме, базою для вирішення проблеми, запропонованої автором. Опора на 

автентичні тексти дозволяє комунікантам не тільки розкрити здібності щодо 

логічного висловлювання своєї власної думки та обговорити його з партнером. 

Значна кількість джерел різної тематики дозволяє звернути увагу на тексти з 

проблемами соціального характеру, провокуючи обговорення питань розвитку 

людини в дружньому та професійному оточенні, щоважливо для його 

становлення як особистості, яка готова для  плідного спілкування в будь-якому 

середовищі.  

Як показує практика роботи викладачем, в силу сприймання особистості 

як соціального феномена зі своїми емоціями, настроєм та зовнішністю, 

інформація соціального та психологічного характеру привертає більшу увагу 

ніж суто професійна література. Але, з іншого боку, така тематика тісно 

пов‘язана з професійними проблемами, такими як колегіальна етика. Науково-

популярні та економічні видання Франції (Capital, Phosphore, L‘express) 

публікують статті, присвячені таким проблемам та пропонують замислитись 
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над їх рішенням, ознайомлення з якими спонукає запропонувати ряд завдань, 

які допомагають сформувати своє власне бачення ситуації та розвиває вміння 

корректно висловити свою думку з приводу того чи іншого питання. 

Так, формування СЛК має місце на основі виконання завдання типу 

«Прочитайте статті та знайдіть їх назви. Вкажіть на проблеми, які описані 

в кожній статті, порівняйте з ситуацією в Україні. Запропонуйте своє 

рішення проблеми та обґрунтуйте його.(En basant les articles ci-dessous (1-3) et 

choisissez leurs titres (A-C),proposez vos propres variantes d’éviter ces problêmes. 

Existent-t-il les mêmes problêmes dans les entreprises de l’Ukraine?Argumentez 

votre reponse.)»Такий підхід, по-перше, мотивує студента до ознайомлення з 

інформацією щодо іншої країни і, по-друге, спрямовує до критичного 

мислення, що, в свою чергу, призводить до формування свого власного бачення 

проблеми.  

Особливістю таких текстів є специфічна лексика та фразеологічні 

звороти, що притаманні саме французькій пресі. Це, наперший погляд, 

ускладнює розуміння основної ідеї тексту. Але широкий діапазон слів, звучання 

яких співпадає з українським, російським чи французьким варіантом, дозволяє 

скласти досить чітке враження про проблематику статті. Для більш детального 

розуміння тексту важливо загострити увагу студентів на тих лексичних 

одиницях, що викликають труднощі з першого погляду (дієслова та іменники, 

що змінюють своє значення вразі їх об‘єднання з прислівниками à, de,  d’…,  

pour, avec, comme).  

Такий підхід має свої переваги в процесі логічного висловлювання щодо 

репрезентації власного погляду та дискусії з опонентом. Використання 

мовленнєвих зворотів, які допомагають чітко висловити свою думку в межах 

ситуації є кроком для оволодіння студентами СЛК в умовах ознайомлення з 

іншомовним автентичним текстом.  

В процесі роботи з автентичною літературою проявляється соціальна 

позиція українського студента,зокрема його ставлення до своєї країни та  до 

сьогоденної ситуації з соціальним захистом людини в умовах складної 

економічної ситуації нашої держави. Український студент робить висновки про 

те, що незважаючи на переваги економічного, політичного порядку в іншій 

країні, а саме, у Франції, існують проблеми соціального характеру і стосуються 

вони кожної особистості, яка бере участь у повсякденному житті країни. Також 

студент має нагоду обміркувати можливе зіткнення зі схожими проблемами в 

умовах розвитку українського суспільства. Йдеться про необхідність 

урахування наслідків ігнорування правил як міжосібної, так і міжкультурної 

комунікації, що призводить до проблем соціальної адаптації особистості в 

професійній та приватній сфері життя.  

Таким чином, формування СЛК є ефективним на базі роботи з 

іншомовною автентичною літературою, яка звертає увагу напроблеми 

соціального характеру. 

Література: 
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TRADUCTION INTERPRETATIVE ET TRADUCTION 

PEDAGOGIQUE 

 

Poluyk I.S. 

La Faculté de Linguistique  l’Université Nationale Technique d’Ukraine 

«KPI» 

 

Bien que la traduction en elle-même n‘ait que très partiellement à voir avec la 

grammaire, elle, a cependant été très liée à l‘histoire des méthodologies, dans 

l‘enseignement des langues. Ce n'est donc pas en tant qu‘activité autonome, qui est, 

une activité interprétative qui dépasse le cadre de la langue, mais en tant que concept 

didactique d‘intervention. 

De façon très large, on peut considérer que la traduction est une activité très 

liée aux comportements sémiotiques. La traduction intersémantique fait partie de 

notre compétence communicative. Nous réagissons globalement à des signes visuels 

ou auditifs (par exemple des sonneries, la signalisation routière...), c‘est-à-dire que 

nous les comprenons et que nous les interprétons. 

Du point de vue langagier, la traduction est donc liée aux comportements de 

compréhension et d‘expression et on la comprend comme un exercice de recherche 

de correspondances entre deux langues. C‘est une opération qui cherche à établir une 

équivalence entre deux textes exprimés en des langues différentes. Bien que les 

traducteurs admettent généralement cette définition, ils en connaissent toutefois les 

limites: les linguistes nous ont appris que les langues ne sont pas des systèmes 

isomorphes, c‘est-à-dire qu‘elles ne découpent pas la réalité de la même manière. On 

sait donc bien que, malgré les apparences, il n‘est guère possible de tabler d‘une 

langue à l‘autre sur l‘existence de correspondances terme à terme, c‘est-à-dire sur 

l‘existence d‘une identité sémantique malgré des formes différentes. 

Généralement, les traducteurs professionnels ne sont pas très favorables à 

l‘utilisation de la traduction dans l‘apprentissage d‘une langue étrangère, qu‘ils 

appellent traduction pédagogique. En faіt, la traduction pédagogique n‘est pas 

vraiment de la traduction car elle ne consiste pas, la plupart du temps à la 

réexpression du sens de l‘énoncé original (seule opération qui mérite le nom 

―traduction‖), mais en commutation des codes. Elle ne trouve cette activité profitable 

ni pour les apprenants ni pour ceux qui se destinent à devenir des traducteurs 

professionnels: 

 préjudiciable à l‘apprenant, parce que la traduction pédagogique le rendrait 

«peu apte au perfectionnement linguistique ultérieur». «Plus, l‘étudiant prend 

l‘habitude de s‘attacher aux signifiés des mots et non pas au sens qu‘ils confèrent à 

l‘énoncé, plus il lui sera difficile par la suite de retrouver toute la sensibilité qu‘il faut 

à l‘égard de la langue étrangère pour parvenir à la comprendre vraiment et à la manier 
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correctement; 

 préjudiciable au futur traducteur parce qu‘elle crée des réflexes de littérarité 

dont le bon traducteur devra ensuite se déprendre» [1]. 

Comme la plupart des spécialistes de la traduction, elle plaide donc pour le 

remplacement des techniques classiques de traduction pédagogique par une vraie 

formation à la traduction interprétative, basée sur la communication et la transmission 

du sens. 

Les techniques classiques de traduction pédagogique sont la version et le 

thème. 

La version est un exercice de compréhension et d‘expression écrites qui 

consiste à commuter un extrait de texte en langue étrangère en un extrait de texte en 

langue maternelle. C‘est un exercice très difficile pour plusieurs raisons. D‘abord, par 

manque de temps, on a rarement affaire à un texte entier, dont la complétude 

donnerait d‘elle-même des indications fondamentales de sens. Ensuite, l‘enseignant 

ne donne presque jamais le contexte à l‘apprenant, qui ne dispose pas non plus des 

éléments extralinguistiques qui permettent les premières classifications sémantiques. 

Il ne précise aussi que trop rarement le type de traduction qui est attendu: s‘agit-il 

d‘une traduction littérale ou plus libre, doit-elle être fondée sur l‘imitation stylistique 

ou quelque chose de plus spontané? Enfin, le plus souvent, la compétence 

linguistique peu sûre de l‘apprenant le pousse à utiliser systématiquement le 

dictionnaire bilingue dès le début de l‘exercice, non pas pour des vérifications de 

détails, mais dans la recherche de correspondances lexicales de bas niveau [2]. 

Le thème est un exercice d‘expression écrite qui consiste à commuter un extrait 

de texte en langue maternelle en un extrait de texte en langue étrangère. Son objectif 

est de mettre en pratique les connaissances grammaticales de l‘apprenant. On en 

distingue trois formes classiques: 

 le thème grammatical: il est constitué de phrases non liées et sert à vérifier 

les points de grammaire de la leçon; 

 le thème d'imitation: c‘est un mini-texte fabriqué, proposé pour imiter les 

tournures du texte en langue étrangère étudiées dans la leçon; 

 le thème littéraire: c‘est un extrait de texte authentique en langue maternelle; 

il est destiné à des étudiants avancés, qui doivent faire preuve de leur connaissance 

d‘utilisation des finesses de la langue cible. 

Il existe également une pratique orale et moins codifiée de la traduction 

pédagogique, la traduction orale collective. Elle était généralement pratiquée, soit de 

façon ponctuelle au fur et à mesure du déroulement de l‘étude du texte de la leçon, 

soit de façon systématique comme un moment de la séquence pédagogique. 

Література: 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ КАК ИНСТРУМЕНТУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Н.В. Поперечная 

Национальный горный университет, г. Днепропетровск 

 

В эпоху глобализации и стремительного развития международного 

научно-технического сотрудничества, профессионально-ориентированное 

обучение английскому языку становится все более актуальным и 

востребованным. При разработке программ языковой подготовки специалистов 

в высших учебных заведениях, цели и задачи формулируются на основе 

анализа практических потребностей специалистов в их будущей 

профессиональной деятельности. Этот подход так же предполагает, что 

преподавание языка должно соответствовать определенным лингвистическим и 

коммуникативным потребностям студентов, причем особое внимание следует 

уделять социокультурному контексту, в котором английский язык будет 

использоваться. Развитие навыков и умений, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности, можно с полным правом отнести к наиболее 

актуальным задачам дисциплины "Английский язык для специальных целей" 

(ESP). 

В настоящее время практические цели обучения формулируются с 

ориентацией на коммуникацию. Постоянно подчеркивается, что эти цели 

должны быть реальными, а их достижение возможно в конкретных условиях и 

за определенное количество часов. Здесь возникает первая проблема – в 

последнее время количество часов на изучение иностранного языка не 

увеличилось, а значительно сократилось. Поэтому реализовать эти цели в 

полном объеме не представляется возможным. 

Еще одной трудностью при обучении ESP в вузе является то, что 

первокурсники имеют разный уровень подготовки по иностранным языкам. Во 

многих университетах с целью проверки знаний студентов и распределения их 

в группы по уровням проводится диагностический тест. Результаты теста также 

показывают готов ли студент освоить основной курс ESP или необходим какой-

то вводный/подготовительный модуль для перехода к основному. 

Традиционно интенсивное изучение грамматики, лексики, выполнение 

переводов и т.д. должно быть научно обосновано и проводиться только в том 

объеме, который необходим для достижения целей, указанных в начале курса. 

К сожалению, это общепринятое утверждение, не всегда является руководством 

к действию на практике.  

Основная цель курса ESP – развитие профессиональной 

коммуникативной компетенции, т.е. способности общаться на английском 

языке в соответствии с ситуацией, целью и конкретными ролями участников. 
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Профессиональное общение может обеспечиваться путем разработки 

моделей коммуникативного процесса. Модель основана на ситуации, так как на 

самом деле весь коммуникативный процесс это непрерывная серия 

меняющихся ситуаций. Коммуникативная ситуация представляет собой 

динамическую систему взаимодействующих объективных и субъективных 

факторов, способствующих вовлечению человека в общение и определяющих 

его речевое поведение в пределах одного акта коммуникации. 

Чтобы понять специфику "английского языка для специальных целей", 

обратимся к Т. Дадли-Эванс, который в своѐм определении пользуется 

абсолютными и изменяющимися характеристиками. 

По его мнению, абсолютными характеристиками ESP являются: 

 направленность на удовлетворение конкретных учебных 

потребностей студентов; 

 использование базовой методологии и видов профессиональной 

деятельности; 

 изучение языка с опорой на содержание. 

Переменные характеристики: 

 обслуживание конкретных дисциплин; 

 использование различных методов изучения языка; 

 возраст и статус обучаемых; 

 профессиональный опыт и уровень знания английского языка.[1] 

Принимая во внимание суть понятия "английский язык для специальных 

целей", попытаемся раскрыть роль преподавателя в курсе ESP и проблемы, с 

которыми он может столкнуться в своей работе.  

Большинство ученых признают, что работа преподавателя ESP включает 

в себя гораздо больше, чем просто передача знаний. Dudley-Evans и Сент-Джон 

(1998) предпочитают термин "ESP практик", так как это определение кажется 

им наиболее полным. Они выделяют ряд обязанностей, которые может (должен 

быть готов) выполнять учитель ESP. Ему может быть предложено организовать 

курсы, разработать программы курсов, подготовить методические и учебные 

материалы, создать благоприятные условия для обучения в классе, а также 

помочь студентам оценить их успехи, выявить проблемы и найти пути их 

решения [2]. 

Принимая во внимание особенности работы на курсах ESP, 

преподаватель в своем выборе должен руководствоваться потребностями 

студентов, а не просто использовать готовые материалы, быть компетентным в 

соответствующей специализации; работать в контексте направления 

подготовки студента, используя специализированные аутентичные тексты 

ставить перед студентом интересные реальные задания, которые бы постоянно 

мотивировали изучение языка. 

Литература: 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕС 

НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

Д.С. Приходько 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

В наш час відбуваються суттєві зміни в області освіти у зв‘язку з 

впровадженням нових технологій у процес навчання. Використання 

мультимедійних засобів, Інтернет-ресурсів і навчальних програм стало активно 

впроваджуватись в процес навчання іноземних мов. Сам процес впровадження 

інформаційних технологій у процес навчання почався досить недавно. Але 

темпи, з якими поширюється цей процес є надзвичайно стрімкими. При 

застосування Інтернет-технологій на заняттях з іноземної мови розвивається 

мотивація студентів, що є одним з найважливіших факторів у процесі навчання. 

Перспективи використання інформаційних технологій на сьогоднішній день 

досить широкі. 

Проблемою розробки та провадження інформаційних технологій у 

навчальний процес займається велика кількість провідних дослідників, серед 

яких Новиков С. У., Полат Є.С., Поліпова Т.А., Цвєткова Л.А. і т.д. 

 С.В. Фадєєв у своїй праці «Про питання застосування комп‘ютера в 

навчанні ІМ» зазначає про те, що розвиток комп‘ютерних технологій значно 

вплинув і потіснив традиційні методики викладання, а також змусив викладачів 

та лінгвістів вирішувати проблеми, про існування яких вони навіть і не 

підозрювали [2]. 

У зв‘язку з стрімким розвитком інформаційних технологій не кожен 

викладач готовий до інтеграції комп‘ютерної техніки та інших мультимедійних 

засобів у процес навчання іноземних мов. Особливо вищезазначена проблема 

стосується викладачів похилого віку, яким іноді буває дуже важко адаптуватись 

до швидко розвиваючих технологій. 

Необхідною передумовою впровадження інформаційних технологій в 

процес навчання є те, щоб кожен викладач усвідомлював той факт, що 

комп‘ютер не являється механічним педагогом, а є засобом для покращення та 

розширення можливостей навчального процесу [1]. 

Також слід зазначити те, що на сучасному рівні розвитку комп‘ютер може 

брати на себе великий обсяг рутинної роботи викладача, даючи йому час для 

творчої діяльності [3]. 

Існують критерії, за якими визначається придатність технічних засобів 

навчання і контролю для використання на заняттях з англійської мови: 

- повинен відбуватись процес підвищення продуктивності праці й 

ефективності всього процесу навчання; 

- керування і моніторинг правильності навчальних дій кожного студента; 

- підвищувати інтерес до вивчення мови; 
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- забезпечення оперативного зворотного зв‘язку і контролю дій усіх 

студентів під час навчання; 

- оперативна робота з відповідями, суть якої полягає у їх уведенні без 

тривалого їхнього кодування і шифрування. 

Впровадження комп‘ютерних технологій великою мірою впливає на 

розробку навчальних посібників для викладачів, адже новітні можливості в 

області графіки дозволять суттєво урізноманітнити кількість та види вправ. Це 

саме стосується і презентацій, які готують викладачі або студенти.        

З усіх існуючих засобів навчання комп‘ютери щонайкраще інтегруються 

у структуру навчального процесу і максимально наближають процес навчання 

англійської мови до реальних умов. За допомогою комп‘ютерів значно 

розширюються можливості викладачів по індивідуалізації навчання й 

активізації пізнавальної діяльності студентів у навчанні англійської мови. За 

допомогою сучасних технологій процес навчання можна максимально 

адаптувати до індивідуальних особливостей студентів [1]. Важливим є і той 

факт, що в нас час майже у кожного студента є комп‘ютер або ноутбук, що 

значно полегшує процес адаптування. 

При застосуванні комп‘ютерів на заняттях з англійської мови значно 

підвищується інтенсивність навчального процесу, засвоюється  більший обсяг 

навчального матеріалу, якщо порівнювати з аналогічним часом в умовах 

традиційного навчання. Також слід зазначити, що при використанні 

комп‘ютера навчальний матеріал краще засвоюється. 

Контроль, як відомо, є невід‘ємним елементом навчального процесу, 

функція якого полягає у встановленні зворотного зв‘язку між студентом і 

викладачем. При використанні комп‘ютера з метою оцінки контролю якості 

знань студентів досягається її велика об‘єктивність. За допомогою 

комп‘ютерного контролю відбувається значне заощадження навчального часу, 

так як при комп‘ютерному контролі здійснюється систематична перевірка знань 

усіх студентів одночасно. В наш час активно розробляються програми, які 

мають тестову форму, суть яких полягає у тому, щоб швидко й систематично 

перевірити знання студентів. 
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During the last thirty years the implementation of communicative approach has 

required creation of teaching methods different from those used before. Among them 

one can enlist peer tutoring, collaborative education, thesis circle, and cooperative 

learning. The latter is the topic under discussion in the present theses. 

Cooperative learning is an approach based on dividing an academic group into 

smaller teams which are subsequently given the same goal and equivalent educational 

conditions to achieve it. The success of the teams depends on the individual impact of 

each student, his or her ability to communicate with and help others, share 

knowledge, collectively process the information and come to conclusions. 

The given approach has been generally promoted and studied by the scholars: 

Brown & Ciuffetelli Parker (2009) and Siltala (2010), David Johnson and Roger 

Johnson (Johnson et al., 1994), Robert Slavin (1994, 1995), and Shlomo Sharan and 

Yael Sharan (Sharan, 1995; Sharan & Sharan, 1994) [2] who in their works discussed 

five key elements of cooperative learning: 

- Positive Interdependence. Each team member is to fully participate in the 

educational process leaving aside the opportunity for only the best student of the team 

to fulfill the task. This can be achieved via assigning sub-tasks or roles to each 

learner, and careful monitoring of the process. As a result, the whole team must feel 

that ―they sink or swim together‖ knowing that separate grades of the members 

influence the common success [3]. 

- Face-to-face Promotive Interaction. With this element students become 

personally devoted to each other as well as the goal. This includes oral explanations 

and discussions during which the learners can solve given problems and are able to 

compare and use each other‘s background and past knowledge. The element is called 

promotive because, in this manner, each student promotes success of another one. 

- Individual vs. Team Accountability. The essence of the element is that 

students work together, but ―perform alone‖ [3]. A teacher would orally ask or test 

each team member separately, giving personal grades, so that the learner can use the 

knowledge gained during team work and not hide behind someone else‘s back. 

- Social Skills. Apart from completing the academic task, students are also to 

learn social interpersonal communication skills. These may include: effective 

leadership, decision-making, trust-building, communication, and conflict 

management. It is obvious that the teacher is to give general tips on how to behave 

during team work, give examples and monitor the process. Later, with more practical 

skills acquired, the activities run more smoothly in comparison with the first 

attempts. 

- Team Processing. The element is often forgotten or discarded due to the lack 

of lesson timing. After the task or project was complete and the results and grades are 

known, the team is to discuss the highs and lows of the performance, giving 

suggestions on how to improve during the next team task. 

One of the advantages of cooperative learning is that practically each task or 



151 
 

text-book can easily be adapted to such form of educational activity. It might seem 

primitive to divide the group, give the task to the teams and then give a test. In 

practice, the success of the team work depends on teacher‘s ability to correctly 

organize the process, get the students involved in it with the help of different 

techniques, and not simply leave the learners with the educational material and test 

them afterwards – that‘s what their homework is for. 

Nowadays, numerous techniques have been created and are available online 

and from printed sources. The most popular of them include the variations of think-

pair-share, reciprocal teaching, jigsaw. 

Think-pair-share activity requires small teams of two members (three might be 

possible with uneven number of students in the group). The task is to give one‘s 

opinion on the generally known topic or describe a picture or a graph. Each student is 

given time to individually think about the answer (think-pair-write activity type 

allows for students to write their points of view down before performing). Then pairs 

are formed and the task is done in the form of a dialogue, discussing the neighbour‘s 

answers and battling for one‘s own opinion in the presence of a teacher, who later 

chooses the best pairs and asks them to perform the dialogues for the whole group as 

an example. 

Jigsaw technique is useful for more complex topics, mastering grammar theory, 

for instance. The group is divided into teams of three or four, and each team is given 

a separate section of the whole topic to discuss. After the discussion is complete, the 

group is re-organized into new teams, each containing a member from previous 

section-teams. Thus, the newly formed team gets the whole picture of the topic. 

Though seemingly difficult to organize, this technique is highly beneficial, because 

every student is involved in explaining the material to his or her group-mates, which 

is obviously impossible without understanding the topic. On the other hand, it makes 

much easier for the teacher to decide on the ―weakest links‖ during the assessment. 

The number of team members may differ according to the technique used – 

from two people during think-pair-share activity to simply dividing a large group into 

two teams during quizzes or advantage/disadvantage discussion. A teacher is to 

provide the best possible homogeneity between the teams, so that each one of them 

has equal chances to succeed. A good competition can take place only between well-

matched competitors, which is virtually impossible in the groups of students with 

different levels of knowledge, as it may happen during the second language learning 

of students of technical specialities. Cooperative learning becomes highly beneficial 

when individual academic competition, at times creating a lower self-esteem, fails to 

provide self-motivation for students with little knowledge on the subject. 

However, teachers implementing cooperative learning method can encounter 

―hostility‖ [4] from certain students, who may consider that they are held back by the 

weaker group-mates or vice versa, feel ineffective and ignored. Private discussions 

with the teacher or a confidential written feedback may help to solve the problem. 
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Технічна література намагається чітко описати та пояснити факти, для 

цього потрібно правильно встановити в письмовій формі граматичні норми. І 

нарешті спосіб завдяки якому можливо достигнути логічно обґрунтованого  

матеріалу без використання емоційно-окрашених слів, висловів та граматичних 

конструкцій. Головним упором має бути на логічну, а не на емоційну сторону 

інформації. Окремим завданням постає підбір лексики. Слова повинні 

підбиратися з точністю для передачі смислу, слова які б забезпечували логічний 

зв‘язок між окремим еквівалентами. 

Студенти мають знати, що переклад повинен бути точним, а саме 

передавати саме те що написано,  не більше не менше, а також у ньому має 

бути ясність та точність не дивлячись на ступінь чіткості оригіналу. Основною 

проблемою технічного перекладу є необхідність поєднання знання іноземної 

мови з базовим знанням техніки, а в нашому  випадку навчити студентів 

поєднувати їхні технічні знання з іноземною мовою. Проте повнота  та точність 

перекладу передусім залежить від правильності визначення граматичної форми, 

синтаксичної конструкції та структури речення. Володіння цими способами та 

навиками,а саме  перекладу граматичних труднощів у  загальнонаукових і 

загально технічних текстів – головна мета навчання студентів технічних 

факультетів . 

Науково-технічні тексти характеризуються особливим стилем, який 

відрізняє їх від інших типів текстів. При перекладі таких текстів ця особливість 

створює додаткові труднощі та проблеми. Серед лексичних труднощів науково-

технічного перекладу В.І.Карабан виокремлює "багатозначність слів (термінів) 

та вибір адекватного словникового відповідника або варіанту перекладу слова 

(терміна), особливості вживання загальнонародних слів в науково-технічних 

текстах, правильне застосування того чи іншого способу перекладу лексики, 

визначення межі припустимості перекладацьких лексичних трансформацій, 

переклад термінів-неологізмів, абревіатур, такі як "фальшиві друзі" 

перекладача, псевдоінтернаціоналізми. лексикалізовані форми множини 

іменників та терміни-омоніми, етноспецифічна лексика і етнонаціональна 

варіантність термінів, іншомовні слова і терміни в англійських науково-

технічних текстах, різного роду власні імена і назви (фірм, установ і 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Cooperative_learning
http://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
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організацій) тощо" [1, с.12-13]. З усіма цими труднощами викладач іноземної 

мови має ознайомити студентів, надати їм більш детальну інформацію на 

прикладах, дати можливість студентами перевірити одне одного за допомогою 

колективних співбесід або усних перекладах. 

 Дуже частим явищем є граматичний буквалізм, що призводить не тільки 

до порушення норм  мови  перекладу, а й до різних викривлень у передачі 

смислу оригіналу. Студент  може  допускати деякі погрішності при перекладі 

стилістичного плану: використовувати достатньо важкі конструкції, часто 

повторюватись, проте не треба забувати про деякі помилки які недопустимі, 

через які текст перекладу втрачає ідею та смисл: неясність, перекладацький 

буквалізм, перекручення, вольність тексту. Для уникнення цих проблем 

студентам можна запропонувати скласти синонімічні (антонімічні) ряди, 

перекласти словосполучення одним словом та ін. Ще одним дефектом в 

перекладі студентів  є неясність. Неясність при перекладі нерідко виникає через 

громіздкість синтаксичних конструкцій оригіналу. Проблема буквалізму 

полягає в тому, що при перекладі з оригіналу студенти здійснюють переклад 

кожного слова послідовно чим самим текст перекладу стає незрозумілим та 

складним для читання.  

Загальні знання і уявлення про переклад не забезпечують вміння 

адекватно сформулювати мету перекладу. По-перше перекладач (студент) 

повинен знати  мову перекладу  в ступені, достатньому для грамотного викладу 

інформації яку він отримує, по-друге глибокі знання спеціальної термінології 

як мову оригіналу так і на мову перекладу, з чого і слідує знання техніки до 

якої відноситься сам текст перекладу і особливо володіння різними видами 

перекладу. В залежності від перекладу виділяють різні види технічного 

перекладу :повний письмовий переклад, реферативний, анотаційний, переклад 

заголовків та усний технічний переклад. Звісно для кожного з цих видів 

виникають ще проблеми, оскільки текс оригіналу може містити в собі ту форму 

тексту чи терміни які не властиві мову перекладу і тому перекладач (студент) 

при перекладі може вилучати щось чи додавати тим самим змінювати текст 

оригіналу чим спричинює неадекватність перекладу. Тому щоб цього уникнути 

перекладач (студент) повинен згоджувати сам текст оригіналу, зрозуміти, що 

саме автор хотів цим сказати. Більшість перекладачів удосконалюють свою 

майстерність у перекладі шляхом розробки підходу до перекладу, здатністю 

побачити усю складність перекладу наукового стилю та вирішувати її. Слід 

уточнити, що навіть гарний спеціаліст у галузі науки чи техніки не здатний 

зробити повний, адекватний переклад адже без основних знань як лексичних 

так і граматичних закономірностей мови інженеру чи науковцю важко буде 

добитися гарного результату.  

Оскільки технічному та науковому стилю притаманні формально-логічна  

форма викладу інформації, відсутність багатогранних описів, як в художньому 

тексті, потрібно навчати студентів саме логічного або і навіть математичного 

викладу матеріалу. Надавати перевагу на специфіку текстів цього жанру. 

Навчати аналізувати текст оригіналу, знаходити основну думку яку автор 

намагався передати. Особливу увагу приділяти на граматичні форми які 
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притаманні мові перекладу, наприклад англійській мові пасивний стан який в 

українській мові відсутній. Тим самим мінімізувати кількість помилок при 

перекладі, зробивши текст адекватним. 
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Головна мета навчання іноземної мови професійного спрямування 

відповідно до Рамкової програми сформульована як розвиток професійно 

орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції, яка виступає 

складником діяльнісної компетенції. Для розгляду цілей навчання на всіх 

етапах і у всіх типах навчальних закладів до недавнього часу методисти широко 

користувалися терміном «компетенція» (мовна, мовленнєва). Останнім часом в 

методичній літературі визнано за необхідне чітко розмежовувати поняття 

«компетентність» і «компетенція». В навчально-професійній діяльності з 

іноземної мови у студентів формуються навички і вміння, збагачуються знання, 

що лежать в основі мовної компетенції, яка сприяє формуванню  

комунікативної компетентності як інтегративної якості й особливості 

особистості. Критерієм ефективності реального іншомовного спілкування 

виступає його продуктивність, досягнення взаємовигідних результатів.  

Для успішної професійної й життєвої самореалізації, кар‘єрного 

зростання, підвищення конкурентоспроможності на ринку праці майбутні 

інженери  окрім кваліфікаційних характеристик випускника відповідної 

спеціальності повинні володіти певними вміннями: 

- вміння адаптуватися до нових інформаційних засобів, технологій, 

інформаційних потоків в аспекті їх надійності, професійної 

значимості, новизни, комунікативної релевантності;  

- вміння професійно брати участь в міжнародних бізнес-комунікаціях; 

- вміння адаптувати всі особистісні особливості до умов конкретного 

ринку праці. 

Навчання  спілкування в професійних сферах комунікативної діяльності 

передбачає визначення ситуацій спілкування, які формують і одночасно, 

певною мірою, обмежують набір мовленнєвих дій та їх кількість завдяки 
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впливу таких факторів: соціальні та комунікативні ролі учасників комунікації; 

тема спілкування; загальні та тематично детерміновані поняття, які формують 

ядерну структуру семантичних понять, що уточнюють мовленнєву поведінку 

учасників комунікації; умови, місце і час спілкування. Серед основних 

комунікативних ролей  в методиці виділяють як мінімум вісім поведінкових й 

інтенційних позицій [2, с.90]: 

- адресатно-позитивна, яка відповідає за передачу знань (говоріння); 

- адресантно-позитивна, яка реалізує уточнення знань (розпитування); 

- нейтрально позитивна, яка відповідає за отримання знань (слухання), 

сприйняття); 

- адресатно-суггестивна, яка реалізує перевірку знань (з‘ясовування); 

- адресантно-суггестивна, в якій реалізується нав‘язування знань 

(переконання, тиск на співбесідника); 

- компромісна – відмова від своєї позиції під впливом співбесідника; 

- негативна – неприйняття точки зору співбесідника; 

- індиферентна – незацікавленість в інформації, яку пропонує 

співбесідник. 

Виконання кожної комунікативної ролі потребує певного набору 

мовленнєвих дій і висловлювань, адекватних конкретній ситуації спілкування. 

Структура знань для представлення стереотипної ситуації отримала в науковій 

літературі назву фрейму. Поняття фрейму було введено М.Мінським у зв‘язку з 

вивченням штучного інтелекту. Теорія фреймів являє собою корисний 

інструмент лексичної семантики, граматичної семантики і семантики тексту [3, 

с.53]. Фрейм несе процедурне знання, «знання як» або послідовність дій, які 

описують функціональний або креативний аспект  предмета.  

В загальному вигляді під фреймом розуміють спосіб організації уявлень, 

які зберігаються в пам‘яті. В когнітивній психології фрейм відповідає таким 

поняттям, як асоціативні зв‘язки, семантичне поле, тобто передача і отримання 

інформації, встановлення соціальних контактів, вплив на співбесідника, вираз і 

розуміння інтелектуальних і емоційних відношень. До того ж під час 

комунікації в мовленнєвих актах можуть бути представлені три типи значень: 

об‘єктивне або референтне значення, яке передається семантичними 

структурами речень; контекстуальні значення, які розкривають семантику 

кожного конкретного висловлювання в залежності від попереднього і 

наступного висловлювання; прагматичні або соціолінгвістичні значення, які 

включають комунікативні наміри та інтенції, а також інші екстралінгвістичні 

фактори.   

Фрейм узагальнює поняття: рамка, схема, план, когнітивна модель, 

сценарій, парадигма. Фреймовий підхід передбачає зведення до мінімуму 

одноманітних тренувальних вправ (які можуть бути лише допоміжним засобом 

навчання) і перехід до засвоєння матеріалу на базовому, перцептивному 

концептуальному рівні схем, фреймів і прототипів. Пріоритетним стає вміння 

студента на базі аналізу будувати фрейми текстів і дискурсів, вміння графічно і 

символічно подавати такі фрейми, тобто стереотипну інформацію, 

представлену у вигляді динамічної і статистичної ментальних моделей. 
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Студент, який володіє певними знаннями і отримує нові, повинен вміти 

інтегрувати їх не тільки усвідомлено, а й творчо, продукуючи нові мовні 

засоби. Сприйняття лексичної одиниці як фрейму обумовлено знаннями 

студента про дійсність, визначену словом. 

У фреймовому підході навчання ділового спілкування здійснюється за 

допомогою комплексу вправ, спрямованих на формування фреймів, які 

реалізуються у певних комунікативних ситуаціях. На думку Н.І.Алмазової 

(2003) предмет комунікації тісно пов‘язаний з мовленнєвою поведінкою 

суб‘єктів і обумовлює функціональний вибір мовних засобів в контексті 

діяльності учасників комунікативного акту. Відповідно до цього предметом 

комунікації виступає предметно-лінгвістичний контекст ситуації. Комплекс 

вправ включає:  

а) інформаційні вправи, мотивом і метою виконання яких є отримання  

релевантної професійно значущої інформації;  

б) операційні вправи, спрямовані на форсування акціональних і 

мовленнєвих стратегій, що враховують міжкультурну і професійну складові. 

В авторській [1]  методиці пропонуються: 

- типові макро- і мікроситуації, що враховують відносини між 

суб‘єктами взаємодії; 

- предмет спілкування, який визначає предметно-лінгвістичний контекст 

ситуації; 

- індивідуальні й колективні цілі-задачі і цілі-результати; 

- соціально-ситуативний контекст; 

- форми і типи взаємодії; 

- екстралінгвістичні умови взаємодії. 

У навчанні усного  мовлення  фрейм слугує для визначення стереотипної 

ситуації, тобто фрейм можна віднести до типових схем мовленнєвих ситуацій, 

які організують розгортання ситуативного діалогу. Фрейм виступає як 

фіксована схема, каркас або сценарій. 

Навчання ділового писемного спілкування спрямоване на правильне 

оформлення лінгвістичного фрейму, який будується на основі концептуального 

аналізу, що включає макроструктури тексту, визначення тематичних констант 

змісту, лінгвістичний аналіз на мікротекстовому рівні, виділення константних 

елементів – слотів. В комплексі навчальних завдань особливого значення 

набувають вправи, спрямовані на формування стратегічних фреймів.  

Домінантою виступає прагматичний фрейм, який визначається генеральною 

інтенцією, і тому головна увага у навчанні приділяється в першу чергу  

формуванню прагматичних фреймів і засвоєнню комунікативних стратегій на 

фоні формування формальної структури висловлювання. 

Навчання читання іншомовних фахових текстів на основі фреймового 

підходу дає можливість представити основні поняття спеціальності  у вигляді 

фреймів. Для технічних спеціальностей навчання іноземних мов з 

використанням фреймових технологій вважається особливо ефективним через 

чітку структурованість і логічну послідовність базових фахових понять і 
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технологічних процесів, що дозволяє суттєво оптимізувати навчальний процес 

іншомовної освіти майбутніх інженерів. 
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КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД ПРИ ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ 

 

І.А. Свірепчук 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

Перше місце в рейтингу популярності методик вивчення англійської мови 

активно утримує комунікативний підхід, який спрямований на практику 

спілкування. Ця методика вивчення англійської мови активно застосовується в 

Європі і в США. 

Комунікативна методика вивчення англійської мови спрямована саме на 

можливість спілкування. З 4-х напрямів, на котрих тримається будь-який 

мовний тренінг (читання, письмо, говоріння та сприйняття мови на слух) 

більше уваги приділяється саме двом останнім. На заняттях ви не почуєте 

особливо складних синтаксичних конструкцій чи серйозної лексики. 

Однак, було б помилкою думати, що комунікативний метод вивчення 

англійської мови існує тільки для легкої бесіди. Ті, хто хоче бути 

професіоналом в своїй області, регулярно читають публікації зі своєї тематики 

на англійській мові. Маючи великий словниковий запас, вони легко 

орієнтуються в англійському тексті, але підтримати бесіду з іноземним колегою 

на ту ж саме тему їм коштує великих зусиль. 

Комунікативний метод вивчення англійської мови існує, насамперед, для 

того, щоб зняти страх перед спілкуванням. Людина, яка володіє стандартним 

набором граматичних конструкцій і словниковим запасом в 600-1000 слів, 

легко знайде спільну мову в чужій країні. Однак існує і інша сторона медалі: 

наявність мовних кліше і небагатий лексикон. Додайте до цього масу 

граматичних помилок, і ви зрозумієте, що єдиний спосіб не здаватися 

нерозумним співрозмовником – увага до партнерів, знання етикету і постійне 

бажання самовдосконалюватися. 

Треба мати на увазі, що ще одна чітка градація методик викладання 

англійської мови  проходить по лінії «наша- зарубіжна». Зарубіжних не так вже 

і багато. Якщо відкинути американський і англійський тест TOEFL як 

індикатор підсумків вивчення мови, то лишаються два монополіста в області 

викладання британської англійської – Оксфорд і Кембрідж. 
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Обидва видавництва намагаються зберегти свій престиж, тому в тому, що 

на український ринок іде продукція світового стандарту, можна не сумніватися. 

Їх взаємна конкуренція – залог якості. 

Оксфордський і кембриджський підходи до англійської мови поєднує те, 

що в основу більшості курсів покладена комунікативна методика, інтегрована з 

декількома традиційними елементами викладання. Вона передбачає 

максимальне занурення студента в мовний процес, що здійснюється за 

допомогою зведення апеляції студента до рідної мови до мінімуму. 

Основна ціль цієї методики – навчити студента спочатку вільно говорити 

на англійській мові, а потім думати на ній.  

Важливо і те, що механічні вправи відсутні: їх місце займають ігрові 

ситуації, робота з партнером, завдання на пошук помилок, порівняння, які 

підключають не тільки пам‘ять, але й логіку, вміння мислити аналітично й 

образно. 

Часто в підручниках з англійської мови наводяться цитати саме з англо-

англійського словника, а не з англо-російського. 

Весь комплекс прийомів допомагає створити англомовне середовище, в 

котрому повинні «функціонувати» студенти: читати, спілкуватися, брати участь 

в рольових іграх, висловлювати свої думки, робити висновки на англійській 

мові. 

Оксфордські і кембриджські курси англійської мови орієнтовані на 

розвиток не тільки мовних знань, але й креативності, і загального світогляду 

студента. 

Англійська мова часто переплітається з культурними особливостями 

країни. Британці вважають за потрібне дати людині можливість легко 

орієнтуватися в полікультурному середовищі, і це легко здійснюється за 

допомогою такого потужного об‘єднуючого фактора, як англійськамова. 

Якщо повернутися до проблеми організації курса англійської мови, то це 

легко можна зробити на прикладі підручника Headway, котрий займає одне з 

ведучих місць в рейтингах. 

Цей курс (чи система вивчення англійської мови), спеціально 

розроблений лондонськими методистами Джоном і ЛізСоарз для молоді і 

дорослих. Кожний з 5 рівней (Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-

Intermediate) має свій «методичний комплект», який містить підручник 

англійської мови, книгу для студентів і для вчителя, аудіокасети, і може бути 

засвоєним на протязі приблизно 120 академічних годин. Оскільки Ліз Соарз має 

великий досвід роботи екзаменатором при складанні The Cambridge RSA Dip 

TEFL, по закінченні вивчення будь-якого рівня курсу англійської мови студент 

може спробувати скласти атестаційний іспит і отримати сертифікат. 

Кожний урок з англійської мови складається з декількох розділів. 

Перший, як правило, присвячений розвитку навичок розмовної англійської 

мови та аналізу деяких граматичних конструкцій, виконанню письмового 

завдання по практиці спілкування, обговоренню в парах певних тем, практиці 

складання діалогів на основі запропонованих підказок, прослуховуванню аудіо-

касети, а також закріпленню і повторенню матеріалу, котрий вивчався на 
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попередніх заняттях. Другий налаштований на розвиток мовних навичок : 

покращення вокабуляра шляхом виконання усних і письмових вправ. 

Далі іде робота з англійським текстом (характерна для англійських 

підручників подача – невеличкі пронумеровані абзаци), причому читання теж 

різноманітне (scan reading, reading for gist, summary reading і т.д.). Роботі з 

текстом, як правило, передують заняття в парах, відповіді на запитання, 

заповнення таблиць. Все це налаштовує студента на сприйняття подальшої 

інформації, стимулює інтерес до читання на англійський мові. Урок з 

англійської мови завершує аудіочастина, котрій також передують різноманітні 

вправи, які дозволяють легше сприймати новий матеріал. 

Відрізняюча особливість курсу «Headway» – вивчення граматики 

англійської мови на двох рівнях: спочатку в контексті уроку, а потім повніше в 

робочому зошиті студента. Вона також сумується в кінці підручника в 

особливий додаток. В склад комплекту входить і книга «Headway 

Pronanciation», яка дозволяє практикувати як вимову слів англійської мови, так і 

інтонацію – не менш важливий аспект мовної палітри.  

Підводячи підсумки можна сказати, що британські методики вивчення 

англійської мови мають ряд своїх особливостей. Більшість з них розроблена на 

основі інтегрування традиційних і сучасних методів викладання. Диференціація 

по віковим групам і багаторівневій підхід дають можливість розвитку 

особистості, впливають на її світогляд, систему цінностей, самоідентифікацію, 

вміння мислити. Тобто, вона базується на індивідуальному підході. Всі без 

виключення британські методики вивчення англійської мови націлені на 

розвиток чотирьох мовних навичок : читання, говоріння, письма і аудіювання. 

При цьому великий акцент робиться на використання аудіо-, відео- і 

інтерактивних ресурсів. Завдяки різноманітності методичних прийомів, в числі 

котрих одне з провідних місць займають мовні технології, британські курси 

сприяють формуванню навичок, необхідних людині в сучасному діловому 

житті (вміння робити доповідь, проводити презентації, вести переписку). 

Безперечними «плюсами» британських розробників є складання курсу 

англійської мови на базі аутентичного матеріалу, велика увага до стилістики, 

намагання викладати «ситуативну» і «живу» англійську мову. 

 

ТРУДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ ИНОЯЗЫЧНОМУ ОБЩЕНИЮ 

СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ 

 

Н.И. Серова, Г.М. Калынинова  

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины,  

Республика Беларусь 

 

На территории СНГ обучения иностранному языку (ИЯ) для 

профессиональных целей возникло и развивалось в контексте обучения ИЯ в 

неязыковых ВНЗ (Алексеева Л. Е.; Гуревич Р. С.; Коломиец И. В.; 

Тарнопольский О. Б.), а также обучения ИЯ в аспирантуре (Чернова Ю. К.), где 

основной целью было научить специалистов работать с научными текстами, а 
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не предоставить им знания необходимые для эффективного иноязычного 

общения.  

Результаты анализа учебных программ и директив дают возможность 

сделать вывод, что обучение профессионально ориентированного общения на 

ИЯ – цель всего процесса обучения диалогической речи (ДР), а на старших 

курсах в условиях технических факультетов ВНЗ данная цель усложняется, 

поскольку обучение общения должно обеспечивать знание необходимые для 

дальнейшего эффективного развития привычек и умений профессионально 

ориентированного общения на английском языке.  

Анализ разных трактовок понятия ИЯ для профессиональных целей 

зарубежными авторами показывает, что такие ученые, как Т. Хатчинсон и А. 

Вотерс [2, с. 20], Т. Дадли-Эванс и М. Сент Джон [1, с. 15], рассматривают 

данное понятие как подход к обучению с первоочередным определением целей 

и задач языковой подготовки студентов. Г. Робінсон [3. с. 17] подчеркивает 

важность изучения языковых потребностей студентов. Г. Стревенс выделяет 

абсолютные и относительные характеристики понятия ИЯ для 

профессиональных целей. Т. Дадли-Эванс и М. Сент Джон вслед за П. 

Стревенсом, выделяют постоянные (absolute) и сменные (varіable) 

характеристики обучения ИЯ для профессиональных целей, которые будут 

рассмотренные дали [4, с. 22].  

В зарубежной методике наблюдается определенное единство среди 

авторов (А. Вотерс, Т. Дадли-Эванс, М. Сент Джон, Г. Стревенс, Т. Хатчинсон) 

относительно классификации сфер общения внутри ИЯ для профессиональных 

целей. Соответственно выделяются две больших сферы: ИЯ для академических 

целей (Foreіgn language for Academіc Рurpоsеs) и ИЯ для профессиональных 

целей (Foreіgn language for Occupatіonal Рurpоsеs). Первая сфера, в свою 

очередь, разделяется на такие направления, как ИЯ для науки и техники, 

например, английский язык для медиков, юристов, менеджеров, финансистов и 

экономистов. Вторая сфера разделяется на два направления: первое – где 

выполнение профессиональных обязанностей требует высокого уровня 

профессиональной подготовки владения языком (для презентаций на ИЯ, 

дискуссий на ИЯ и т.п.), и второе – где  выполнение профессиональных 

обязанностей требует лишь бытового иноязычного общения. Например, в 

области инженерии к первой группе профессий относятся главный инженер 

проекта,  инженер по подготовке и лицензированию персонала атомной 

электростанции или инженер-энергетик предприятия, а ко второй группе 

профессий относится средний и младший персонал (инженер службы линий 

энергопредприятий, инженер-лаборант и т.п.) [1, с. 37]. 

Подобную информацию, но с другой классификацией, содержат 

Рекомендации Международной системы тестирования английского языка 

(ІELTS) относительно приемлемых уровней владения речью (УВР), в них 

указанны специальности, которые требуют более сложного коммуникативного 

поведения. Так, например, такие профессиональные области как право, 

журналистика, бизнес и туризм требуют более высокого УВР для 
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осуществления эффективного профессионального общения, чем технологии, 

естественные науки, сельское хозяйство и инженерные науки. 

УВР повышается вместе с профессиональным возрастанием 

специалистов, поскольку возрастающая сложность осуществляемых 

профессиональных функций требует более высокого уровня профессионально 

ориентированной коммуникативной компетенции. Так, например, если 

бакалавр инженерных наук может выполнять свои профессиональные функции, 

имея УВР В2 (Независимый пользователь), то магистру инженерных наук 

понадобится уровень С1 (Опытный пользователь) [5]. 

На основе опроса преподавателей и анкетирования студентов ВНЗ 

Белоруссии; наблюдения за учебным процессом и анализа диалогических 

высказываний студентов, которые имеют уровень В2 и являются независимыми 

пользователями, делаем вывод о недостаточном уровне у студентов умений и 

знаний необходимых для профессиональной иноязычной дискуссии (ПИД).  

Результаты опросов и анкетирования указывают на то, что студентам 

тяжело высказать собственную профессиональную мысль по определенной 

проблеме, взять на себя инициативу во время дискуссии, повторить или 

перефразировать то, что сказал собеседник для подтверждения 

взаимопонимания, привести разнообразные аргументы "за" и "против" во время 

дискуссии и т.п.. Опрос преподавателей показал, что не все студенты 

чувствуют себя уверенно во время ПИД, у большинства студентов отсутствуют 

знания необходимые для ведения эффективной ПИД, высказывания студентов 

во время ПИД характеризуются неоправданной стилистической 

нейтральностью, некоторым студентам тяжело привести аргументы, чтобы 

защитить собственную точку зрения, завершить ПИД и т.п.. Такие данные 

указывают на недостаточный уровень умений профессиональной ДР на ИЯ и 

отсутствие знаний необходимых для эффективного иноязычного общения у 

студентов, которые имеют УВР В2, к перечню данного подуровня входят 

знания, навыки и умения присущие ПИД.  

Основной целью обучения ИЯ для профессиональных целей есть 

обучение профессиональному общению, ведь с возникновением потребностей в 

международном обмене информацией в разных сферах знаний, которое 

особенно актуальны в современных условиях развития общества, появляется 

острая необходимость овладения ИЯ как средством профессиональной 

коммуникации. Сегодня, для того чтобы быть на уровне современных 

требований, развитие общества предусматривает, что специалист должен 

постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, 

самостоятельно осуществлять поиск и овладевать научно-практической 

информацией, связанной со специальностью, и использовать ее в своей 

деятельности. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ГРИ НА ЗАНЯТТЯХ З 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

І.А. Сидоренко 

Національний технічний університет України «КПІ» 

 

Навчальна гра вигідно відрізняється від інших методів навчання тим, що 

дозволяє студентам бути причетними до розробки теми, яку вивчають,  

спробувати свої сили в конкретних життєвих ситуаціях. Саме  під час гри 

розвиваються навички аудіювання, відбувається закріплення визначеної 

професійної лексики на основі раніше вивчених правил фонетики, граматики, 

збільшується діапазон термінологічної лексики за фахом. Будь-яка гра містить 

елемент несподіванки, а значить мова буде спонтанною. Гра також являє собою 

ситуативно-варіативну вправу, в яких створюється можливість для 

багаторазового повторення мовного зразка в умовах, наближених до реального 

мовного спілкування з притаманними йому ознаками – емоційністю, 

спонтанністю і цілеспрямованістю впливу. 

Навчальна гра імітує спілкування, метою якого є встановлення контактів 

між людьми для здійснення спільної діяльності. До найтиповіших ситуацій 

такого спілкування належать обміни поглядами, бесіди, дискусії офіційного та 

неофіційного характеру, для участі в яких студентам слід уміти запитувати 

інформацію, виступати перед аудиторією з повідомленням, дискутувати. У 

формі навчальних  ігор можна проводити практичні і семінарські заняття, на 

яких можна виносити матеріал довільного змісту, уже викладений у лекційному 

курсі, але який потребує повторення, деталізації і творчого осмислення. 

Однак, перед тим як застосовувати гру в навчальному процесі, необхідно 

чітко з'ясувати, який навчальний матеріал доцільно викладати за допомогою 

рольових ігор, для якого контингенту студентів їх можна використовувати, як 

зв'язати гру з іншими засобами навчання, які є в навчальному плані. Для того, 

щоб навчальна гра приносила бажані результати, вона повинна відповідати як 

загальному, так і фаховому рівневі підготовки студентів. Ігрова діяльність стає 

недоцільною, якщо поставлене завдання або тема розмови виходить за межі 

набутих знань. Необхідно також чітко визначити часові межі проведення гри, 
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відповідно до яких гру можна використовувати на різних етапах проведення 

заняття – презентації, контроль, розмовна практика і т.д. 

Методика проведення ігор має різнобічний характер. Але у будь-якому 

разі ігри проводяться за певною моделлю, яка складається з таких етапів: 

підготовка учасників гри; вивчення ситуації, інструкцій, настанов та інших 

додаткових матеріалів; проведення гри, аналіз, обговорення та оцінка 

результатів гри.  

Етап підготовки учасників гри включає: 

 визначення теми гри і опрацювання проблемної ситуації; 

 формулювання основної мети гри і встановлення її правил; 

 опрацювання конкретних завдань щодо визначення її форм; 

 затвердження організації гри та форми її проведення; 

 визначення посадових осіб, ролі яких будуть виконуватися під час гри; 

 моделювання навчальної ситуації на основі заздалегідь опрацьованих 

матеріалів; 

 видачі учасникам гри, експертам та іншим особам матеріалів, необхідних 

для вирішення дидактичної проблеми. 

Зміст етапу вивчення дидактичної ситуації, інструкцій, настанов і низки 

інших матеріалів, які потрібні для розв'язання навчальної проблеми, такий: 

 вивчення настановних матеріалів; 

 збирання додаткової інформації та її систематизація; 

 отримання інформації у педагога, експертів; 

 здійснення певних контактів між учасниками ігор, коли є така 

необхідність; 

 опрацювання необхідних документів і підготовка навчально-методичної 

бази. 

Відповідальним і змістовним етапом навчальних ігор є аналіз, 

обговорення та оцінка результатів гри. На  цьому етапі здійснюється обмін 

думками, дискутування, захист учасниками ігор своїх рішень і висновків, 

остаточний підсумок результатів гри. 

При розподілі командних ролей варто робити так, щоб роль допомагала 

неавторитетним зміцнити авторитет, неактивним – проявити активність, 

недисциплінованим – стати організованими, студентам, котрі чимось себе 

скомпрометували – повернути втрачений авторитет, новачкам - проявити себе, 

подружитися з усіма. 

На початковому етапі навчання у ВНЗ найбільш поширеною є рольова 

гра, для участі в якій студенти отримують необхідні репліки, які вони повинні 

об‘єднати в змістовий контекст. Така гра допомагає закріпити, контролювати та 

коректувати знання, навички та вміння. Необхідно пам‘ятати, що легка гра 

нестимулює діяльність її учасників. Більш складною формою рольової гри є 

гра-завдання, яка сприяє розвитку творчих здібностей студентів, стимулює їх 

інтелектуальну діяльність, вчить прогнозувати та перевіряти правильність своїх 

рішень. Учасники отримують загальний опис сюжету та опис своїх ролей. Вони 

повинні не лише обмінюватися інформацією у процесі рольового спілкування, 

але й передбачити поведінку свого партнера й відповідно реагувати. Тому 



164 
 

рольові ігри на заняттях з іноземної мови часто містять елементи соціального 

тренінгу, які необхідні для формування соціальних навичок спілкування.  

Ефективна рольова гра забезпечує високу активність кожного учасника 

навчального процесу. Незважаючи на те, що різні ролі відрізняються об‘ємом 

рольових реплік, кожен із учасників бере активну участь в ігровій діяльності, 

навіть якщо він отримує невеликі за змістом ролі. Для успішного проведення 

рольової гри необхідна постійна концентрація уваги всіх студентів за її 

перебігом. Для того, щоб вчасно й правильно виступити зі своєю реплікою, 

навіть ті учасники, які мають невелику роль, повинні постійно зосереджуватися  

над отриманою інформацією, обробляти й оцінювати її. Перевага рольової гри 

над іншими методами навчання полягає в тому, що надто сором‘язливим і 

невпевненим у собі студентам легше говорити,  ―сховавшись‖ за роль. 

Відповідно знімається психологічна напруга учасників гри, підвищується їхня 

комунікабельність. Роль викладача в процесі гри постійно змінюється. На 

початку гри він активно контролює діяльність учасників, але поступово його 

роль зводиться до ролі активного спостерігача. Саме на викладачеві лежить 

відповідальність за успіх гри. Він повинен чітко визначити цілі гри та її 

складові елементи, створити такі умови, коли  досягається максимальна 

зацікавленість студентів. Пряме втручання викладача   в процес гри, наприклад, 

виправлення помилок, обмежує свободу дій учасників та уповільнює ігрову 

діяльність. Якщо ж студенти мають труднощі щодо певних висловлювань, 

викладач може виступити в ролі суфлера, підказуючи відповідне слово чи 

фразу. 

Також на початковому етапі навчання у ВНЗ слід використовувати 

рольові ігри, спрямовані на формування лінгвістичної та комунікативної 

компетенції студентів. Оскільки учасники процесу навчання уже володіють 

певним рівнем лексичних та граматичних знань, здобутих у середній школі, 

наша мета – розвинути, активізувати й закріпити ці знання у комунікативній 

діяльності.  

Студентам старшихх курсів навчання доцільно пропонувати проведення 

ділових  ігор, зміст яких стосується їхньої майбутньої професійної діяльності. 

На заняттях організовують круглі столи, диспути. Такі ігри сприяють розвитку 

комунікативних навичок, необхідних для роботи з діловими партнерами. Крім 

того, виконання творчих завдань, розв‘язання проблемних ситуацій орієнтують 

майбутніх фахівців на досягнення ефективних результатів в їхній професійній 

діяльності, яка імітується. Вибір тем тут необмежений і залежить від власного 

творчого підходу  викладача.  

Важливо також зазначити, що успішне проведення навчально-рольової 

гри значною мірою залежить від якості роздаткового матеріалу, ефективна 

організація якого може створити, підтримати і підвищити комунікативну 

мотивацію студента. Викладач має відбирати актуальний та цікавий матеріал 

використовуючи різні види вербально-зобра-жальних опор з метою посилення 

наочності створеної професійно орієнтованої ситуації. 

У якості додаткових матеріалів, які допоможуть візуалізувати та 

проаналізувати запропоновану професійно-орієнтовану ситуацію, в межах якої 
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представлена навчально-рольова гра, можна використовувати статті, 

відеоматеріали, аудиозаписи, що містять корисну та більш детальну 

інформацію про професійно-орієнтовану ситуацію. Наявність достатнього 

обсягу необхідної інформації стимулює жваву дискусію, заохочує студентів до 

обміну думками, сприяє активній участі у навчально-рольовій грі. 

Література: 

1. Ананьева Е. Г. Методологические рекомендации по организации 

учебно-технических и деловых игр / Е. Г. Ананьева, В. Е. Алексеев, 

С. Ю. Губенков. —  М. : ВНМЦ ПТО молодежи, 1991. —  107 с .  

2. Трайнев В. А. Деловые игры в учебном процессе. Методологические 

разработки и практика проведения / В. А. Трайнев.   — М. : Изд. дом Дашков и 
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ДО ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНШОМОВНОЇ ПОЗААУДИТОРНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ У НЕМОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

О.С. Синекоп 

доцент, кандидат педагогічних наук, 

Національний технічний університет України "КПІ" 

 

Сьогодні Україна вибрала стратегічний шлях свого розвитку, що полягає 

в інтеграції в Європейське співтовариство. Однією з особливостей цього 

співтовариства є побудова інформаційного суспільства, яке широко 

використовує досягнення нових інформаційних технологій і зокрема глобальної 

комп'ютерної мережі Інтернет.  

Відомо, що залучення інформаційних технологій є невід'ємною 

складовою навчального процесу у немовних вищих навчальних закладах. Перед 

викладачами немовних вузів постає завдання успішно підготувати майбутніх 

фахівців не тільки в галузі професійних знань, а й навчити спілкуватися 

іноземною мовою в рамках професійної тематики. Для вирішення поставлених 

завдань і досягнення ефективності у викладанні викладачі використовують 

інформаційні технології у навчальному процесі. 

Нині актуальним є організація і проведення університетських та 

міжвузівських міждисциплінарних олімпіад з використанням передових 

інформаційних та телекомунікаційних технологій, зокрема, шляхом передачі 

інформації через мережу Інтернет. Міждисциплінарний цикл включає такі 

предмети, як іноземна мова, фізика й математика. Залучення завдань з 

гуманітарної дисципліни й задач точних наук у тест вирізняє учасників саме 

немовних вузів та показує їх всебічний розвиток у різних галузях науки. 

Завдання готуються відповідними викладачами-експертами з іноземної мови, 

фізики й математики з урахуванням рівня знань та складнощів у завданнях. 

Інтернет-олімпіада є інтелектуальним змаганням і проводиться серед студентів 

першого і другого курсів немовних вузів. 
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Метою міждисциплінарної університетської інтернет-олімпіади є надання 

молоді технічного профілю можливості продемонструвати ерудицію у площині 

гуманітарної та точної сфери знань. 

Серед завдань зазначеної олімпіади ми виділяємо такі: 

- створити інтерактивне освітнє середовище за допомогою інформаційних 

технологій; 

- визначити ступінь компетентності студентів у англійській мові, фізиці й 

математиці; 

- залучити конкурентний та освітній досвід студенства з англійської мови, 

фізики та математики; 

- визначити та оцінити рівень сформованості іншомовних мовленнєвих 

навичок і вмінь; 

- виявити здібних учасників, які мають високий рівень підготовки та 

володіють інтуіцією; 

- поглибити міжпредметні зв'язки та взаємоінтеграцію знань студентів; 

- підвищити мотивацію та інтерес до навчання; 

- активізувати пізнавальну активність студентів; 

- організувати самостійну діяльність студентів; 

- сприяти розвитку творчих здібностей. 

Міждисциплінарна інтернет-олімпіада проводиться у два тури: 

Відбірковий (факультетський, інститутський) тур зазначеної олімпіади 

проводиться у формі комп'ютерного тестування в режимі on-line на основі 

полідисциплінарного підходу, тобто за один сеанс тестування студенти-

учасники міждисциплінарної інтернет-олімпіади виконують олімпіадні 

завдання з трьох дисциплін. 

Фінальний тур міждисциплінарної інтернет-олімпіади проводиться між 

переможцями факультетських і інститутських олімпіад. 

Сума набраних балів визначає рейтинг успішності студента-учасника. 

Отже, участь у міждисциплінарних олімпіадах дозволить студентам 

поглибити знання з різноманітних дисциплін, розвинути творчі здібності, 

стимулювати мотивацію до навчального процесу. 

Література: 

1. Коляда Е. П. Подготовка внутривузовской олимпиады по 

информационно-коммуникационным технологиям: методический аспект / 

Коляда Е. П. : сборник трудов участников конференции Всерос. научно-практ. 

конф.[«Информационные технологии в общем образовании» («ИТО-Саратов-

2009»)] – Саратов : Изд-во ГОУ ДПО «СарИПКиПРО», 2009. – С. 141-144. 
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ВИВЧЕННЯ МЕТАФОРИ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

ЗІ СТУДЕНТАМИ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

 

О.І. Ситник, Н.Г. Танько 

Полтавський національний технічний університет імені  Ю. Кондратюка 

С.Д. Скирта  

ЗОШ № 5 м. Полтави 

 

Метафора з часів античної риторики й філософії була і є в центрі уваги 

науковців-лінгвістів, філософів, психологів, бо це один з основних способів 

пізнання реальності шляхом перенесення понять з однієї сфери в іншу: від 

конкретно-чуттєвої до абстрактної, від матеріальної до духовної. Метафору 

можна назвати логікою в образі, настільки точно вона може передати сутність 

обраного явища, субстанції в образі. 

Метафора є в науці, культурі, освіті. В часи розвитку інформаційних 

технологій, інтенсивного розвитку реклами, коли вимагається короткий, чіткий, 

але ємкий та образний вербальний текст, який би швидко запам'ятався, 

засвоївся і "збудив" свідомість саме на цей, актуалізований предмет, роль 

метафори у мовному спілкуванні зростає [1].  

На сучасному етапі розвитку науки метафора вийшла за межі риторики та 

лінгвістики і перемістилась у сферу суміжних із лінгвістикою дисциплін – 

теорії пізнання, когнітивної психології, логіки. Феномен метафори, природа й 

механізми утворення якого залишаються до цього часу не повністю 

розкритими, осмислюється тепер по-новому, з урахуванням когнітивного 

підходу до аналізу мовних явищ. 

Велика кількість метафор створюється у сферах функціонування мови, які 

потрапляють у центр особливої уваги громадськості, та з проблем, дискусійних 

у суспільстві, таких, як політика, економіка, екологія та ін. [1] 

Сучасні лінгвістичні дослідження, трактуючи метафору як мисленнєвий 

та когнітивний феномен, дають можливість говорити про універсальність 

метафори, її присутність у концептуальних структурах людського мислення. 

Саме метафори структурують образи та уявлення і визначають спосіб мислення 

людини. Слідом за Дж. Лакоффом та М. Джонсоном, ми дотримуємося думки, 

що наша буденна понятійна система, категоріями якої ми мислимо, є 

метафоричною за своєю суттю [7]. 

Метафора, виникаючи в мові постійно, є незамінним знаряддям мислення 

та пізнання оточуючого світу, "наймогутнішим засобом формування нових 

концептів, тобто відображення в мовній формі нового знання про світ – 

емпіричного, теоретичного або художнього освоєння дійсності. А це означає, 

що в метафорі простежується саме зародження думки та її втілення у мові" [5]. 

Подібні спостереження ще раз підтверджують той факт, що мова й мислення, 

будучи двома самостійними сферами, залишаються тісно пов‘язаними між 

собою.  

Лінгвісти-когнітологи розмежовують власне мовну метафору та метафору 

концептуальну. Метафора, що існує в мові й мовленні, ґрунтується на 
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концептуальній метафорі як результаті процесу, що розгортається на 

концептуальному, глибинному мисленнєвому рівні. Концептуальна метафора 

використовується для вербалізації понять, позначення того, що не мало до неї 

словесного вираження [4]. Створюється концептуальна метафора на 

асоціативно-образній основі та усвідомлюється носіями мови як семантично 

двохпланове утворення: перенесення інформації з однієї області знань 

(джерела – source domain) в іншу – так звану галузь мети (target domain). В 

процесі метафоризації деякі області мети структуруються за зразком джерела 

(source domain), відбувається «метафорична проекція» (metaphorical mapping) 

або «когнітивне відображення» (cognitive mapping). Таким чином, метафорична 

проекція представляє собою функцію відображення елементів області джерела 

в елементах області мети. Це явище, що формується не в мові, а у мисленні – 

людина концептуалізує одну ментальну сутність в термінах іншої, створюючи 

при цьому новий гносеологічний образ. Виходячи з цього  ми наголошуємо на 

необхідності аналізу метафор у курсі «Іноземна  мова за професійним 

спрямуванням» для студентів економічних спеціальностей. Шляхом аналізу 

метафор можна визначити ті аспекти картини світу, що безпосередньо 

проникають у структуру мовних одиниць. 

Для розуміння складних змін, що відображаються у світі, при 

використанні метафори як процедурного механізму когнітивної обробки 

інформації людина використовує, цілком природно, найбільш близькі та 

споріднені з нею поняття. При словниковому аналізі метафор найбільш 

вживаних у сфері економіки ми розглянули метафори, пов‘язані з даною 

сферою діяльності, та розділили їх на групи в залежності від семантичного 

значення слів, які виступають в якості джерела метафоризації (здоров‘я та 

захворювання; тварини; будівлі та будівництво; машини, транспортні засоби та 

інструменти). 

Таким чином, працюючи над даною темою ми розглянули метафору як 

стилістичний засіб та ознайомилися з класифікаціями метафор за різними 

ознаками, проаналізували функції метафори в економічних текстах, дослідили 

особливості когнітивного відображення вибірки метафор та поділили їх на 

групи сем відповідно до джерела метафоризації. Для підвищення рівня 

англомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців у галузі економіки 

пропонуємо широко застосовувати аналіз когнітивного відображення у 

структурі метафори під час аудиторних занять. 
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ПРІОРИТЕТНА РОЛЬ КОМУНІКАТИВНОГО МЕТОДУ ПРИ 

СКЛАДАННІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Н.Г. Сіденко  

Херсонський національний технічний університет 

 

 За останні роки ситуацію, що склалася у вітчизняній методиці викладання 

іноземних мов (ІМ), можна назвати бумом на методи та підходи. 

 Викладачі вищих навчальних закладів (ВНЗ) використовують у 

навчальному процесі проектні методики, метод кейсів, когнітивний, 

інтерактивний методи, компетентнісний, фреймовий, аспектний, інтегрований 

підходи. Про такий досвід викладачів ВНЗ свідчать численні друковані та 

електронні видання методичної літератури. Креативність є дуже позитивним 

моментом у цьому процесі. Але як не стати заручником моди на випробування 

різних методів та підходів, не підпасти під вплив „методоманії‖? Принцип 

збалансованості між традицією та інновацією, можливо, є провідним сьогодні. 

 З позиції сучасної концепції викладання метою навчального процесу,а 

звідси й кінцевим результатом навчання ІМ, є формування іншомовної 

комунікативної компетенції, яка забезпечує здатність суб‘єктів до іншомовного 

спілкування [4, с.34]. Тому комунікативний підхід, у центрі уваги якого 

перебуває діяльність самого студента, залишається актуальним у викладанні 

ІМ. 

 Пропонуємо вашій увазі методичні рекомендації (МР) для аудиторної 

роботи зі студентами І курсу спеціальності „Дизайн‖ з використанням 

комунікативного методу навчання ІМ. Метою МР є навчання усному 

монологічному мовленню за темою „Живопис Середніх віків‖. Вибір теми не 

випадковий. На першому курсі студенти вивчають дисципліну „Світова 

культура‖. 

 За класифікацією основних функцій іншомовного спілкування 

комунікативні функції,якими мають оволодіти студенти за перший рік 

навчання, відносяться до пізнавальної групи [1, с.50]. 
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 Формування культурної компетенції студентів під час оволодіння 

іноземною мовою дозволяє розвивати збагачену, більш складну особистість і 

мотивує  подальше вивчення мови як засобу набування культурного досвіду [3, 

с.65]. 

 Інструментом реалізації спілкування людини з іншими людьми є 

говоріння та аудіювання, до яких формується генетична готовність. Ці види 

мовленнєвої діяльності є простими або базальними [2, с.13]. Цей факт диктує 

вибір комунікативного підходу як головного при складанні МР. 

 Структура МР відповідає поетапному формуванню вмінь монологічного 

мовлення. Перші п‘ять уроків вирішують питання лексико-граматичної 

компетенції студентів та інформаційного аспекту. Система вправ створює 

певну базу для подальшого усного обговорювання. Семантизація фахової 

термінології та загальновживаної лексики відбувається за принципом 

морфологічних відмінностей слів. Вправи враховують семантичну валентність 

слів як імпліцитний зв'язок та синтаксичні зв‘язки, зокрема узгодження, 

керування, прилягання. 

Забарвлення окремих завдань націлює студентів на виконання однакових 

операцій. Кольорові ілюстрації допомагають створити повну уяву художніх 

реалій Середньовіччя. Все це робить навчально-пізнавальну діяльність 

студентів більш ефективною та відповідною до переважного 

візуального/образотворчого типу інтелекту студентів спеціальності „Дизайн‖. 

У МР багато уваги приділяється правильній вимові слів. У розділі 

„Pronunciation‖ надана фонетична транскрипція інтернаціональних слів та 

найбільш складних слів у плані фонетичної презентації. Окремим списком 

надані власні назви. 

 Останній урок 6 „Training speaking skills‖ є завершальним та 

об‘єднуючим. Він містить різні за складністю завдання, які передбачають 

попередню підготовчу роботу студентів. При її виконанні студенти забезпечені 

„будівельним матеріалом‖, тобто банком фраз, інформаційним контентом, 

зразком-реченням. 

 

 Приклад таких завдань наведений далі. 
Ex.1. Find the correspondence between the masters and the styles/schools they 
worked in. Use the phrase bank below: 

1. Cimabue and Ducco 1. International Gothicism 

2. Giotto di Bondone 2. Visual realism 

3. Paul Limburg 3. Visual emotional realism 

4. Robert Campin 4. Flemish school 
 
Phrase bank:1. … is/are known to be the founders of… 
2. The most famous representative of … was/were … 
3. … belonged to… 
4. It should be mentioned that…. 
5. It is worth saying that… 
6. I can‘t but remember that… 
 
 
E.g.: Giotto di Bondone is known to be the founder of visual emotional realism. 
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Ex.2. Characterize the artist’s style of painting of each representative of Flemish 

School. Use the phrase bank below: 

1. Jan van Eyck 1. was a portrait painter 

2. made his own style 

3preferred rich colours and sharp outlines 

4. paid much attention to details 

5. attained magnificent play of light and 

shadow on different objects 

6. was the first master of the European oil 

painting 

2. Rogier van der Weyden 

 

Phrase bank: 

1. First of all I‘d like to tell/inform you that… 

2. The next important thing/fact to be mentioned is… 

3. The main characteristic feature of… is that he…. 

4. The problem of (Ving) is successfully solved by… 

5. The question of (Ving) is of paramount importance/of great value for/to … 

6. Finally, I should stress/underline that…x.3. Fill in the table with appropriate 

information from the texts in units 1-5. Speak on the causes of stages in the 

development of Middle Ages painting. Use the phrase bank below: 

causes stages, results 

expansion of literacy literature with miniatures and monograms 

religious innovations ? 

? murals 

new religious current of realistic and 

humanistic nature 

? 

technical progress in paining ? 

forming decorative ornaments ? 

reflection of unreal atmosphere of the 

court 

? 

? local art 

? the development of Flemish Art 

 

Phrase bank: 

1. to aid smth e.g. the development of  

2. to cause smth.; 

3. to enable ;  

4. thanks/due to smth.; 

5. … was flourishing/being developed/created/demanded; 

6. with… it was possible to… (toV); 

7. to result in (N or Ving);  

8. … made possible … (N or Ving); 

9. to manifest oneself in (N);  

10. to give possibilities (to V). 
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Ex.4. Speak on the advantages and disadvantages of fresco painting. Use the 

phrases below: 

advantages disadvantages 

1. shriveled quickly 1.during one session a master worked only 

with that piece of wall he managed to 

paint 

2. didn‘t husk 2. the wall had to be constantly wet 

3. gave stable compounds 3. factor of time was critical 

4. presented original beauty and vividness 4. pigments reacted with the wet layer 

 

Ex.5. Fill in the gaps with one of the words from the list given below. Compare 

two techniques (painting with tempera and using oil paints) of painting. Which 

one was more revolutionary and innovative? Give the reasons. 

1. Mixed and mashed with oil (1)… surpassed current tempera based on yolk in (2)… 

2. Painting with tempera failed in depicting (3)… owing to the lack of time. 

3. Using (4)… gave possibility to deploy layer by layer resulting in amazing (5)…. 

Oil paints, brightness, effects, details, pigments. 

Ex.6. Fill in the table. Speak on every style of Middle Ages Painting. 

Styles of 

Middle 

Ages 

Painting 

Time 

period 

Founders or 

representatives 

Main 

subject of 

painting  

Technical 

progress  

Artist’s 

characteristic 

feature or 

manner 

 

 Отже, у творчій інтерпретації викладача, виборі оптимальних форм 

роботи та підходів традиційні методи, що вже зарекомендували себе 

ефективними у методиці викладання ІМ, у поєднанні з сучасним досвідом у цій 

галузі, новітніх методик та технологій набувають інноваційного характеру. 
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АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНИХ ПІДХОДІВ ДО НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ 

 

І.О. Сімкова  

доцент, кандидат педагогічних наук  

Національний технічний університет України “КПІ”  

 

Основною проблемою підготовки кваліфікованих перекладачів, здатних 

максимально ефективно задовольнити конкретні сегменти ринку праці, є 

необхідність поєднання ними знань іноземної мови (ІМ) зі знаннями специфіки 

галузі їхньої професійної діяльності. 

Для вирішення цього питання необхідно дослідити існуючі підходи до 

навчання цього виду мовленнєвої діяльності, і на нашу думку, варто почати з 

традиційних підходів до навчання перекладу.  

В останні роки широкого застування набули такі підходи у навчанні 

перекладу, як комунікативний, когнітивно-комунікативний, соціокультурний, 

лінгвокраїнознавчий, особистісний та ін. Якщо розглядати кожен підхід 

окремо, то можна побачити не лише його позитивні прояви, але й відсутність 

тих важливих компонентів, які є потрібними для успішного оволодіння ІМ.  

Одним із таких, що поєднує в собі більшість потреб сучасності до навчання 

перекладу є так званий «інтегративний» підхід. (Мається на увазі група підходів, 

об‘єднаних такою назвою). Необхідність його появи та розвитку обумовлена 

такими факторами, як от поява нових цінностей у європейському суспільстві та 

освітньому просторі; наявність змін в меті навчання, що відбулися під впливом 

соціокультурних особливостей; вимога рівноцінності іншомовної компетенції на 

структурно-лінгвістичному рівні (пріоритет граматико-перекладного підходу) і на 

рівні його адекватного використання та опанування реальним соціокультурним 

контекстом функціонування іноземної мов (пріоритет комунікативно-

міжкультурної дидактики). 

Інтегративний підхід передбачає поєднання структуралістських та прагматико-

соціокультурних напрямів. Основним принципом навчання в рамках інтегративного 

підходу є принцип усвідомленого навчання, що базується на визнанні провідної ролі 

мислення в процесі опанування ІМ, адекватне розуміння студентами мовних 

одиниць і формування здатності робити вибір у процесі спілкування. 

Компетентнісний підхід до навчання перекладу став новим 

концептуальним орієнтиром європейських та американських шкіл 60–90 років 

минулого сторіччя. Зарубіжні вчені вважають, що набуття студентами знань, 

умінь і навичок, спрямоване на їх трансформацію в компетентності, сприяє 

інтелектуальному і культурному розвитку особистості, формуванню в неї вмінь 

швидко реагувати на запити часу. 

Як показує аналіз багатьох вітчизняних і зарубіжних науково-

педагогічних джерел, концепція перекладацької освіти ґрунтується на 

компетентісному підході у навчанні майбутніх фахівців. Науковці 

погоджуються, що формування професійної компетентності перекладача 

повинно бути спрямоване на забезпечення ним таких основних функцій: 

письмової та (або) усної комунікації у різних (або певних) сферах суспільної 
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діяльності; застосування сучасних методів збирання та оброблення інформації, 

використання глобальних інформаційних мереж, автоматизованих пошукових 

систем, електронних баз даних, глосаріїв та довідників; проведення наукових 

досліджень у сфері професійної діяльності. Важливими особистісними 

характеристиками фахівця педагоги вважають такі: ерудованість, розвинену 

культуру мислення, вміння зрозуміло, чітко і логічно висловлюватись в усній та 

(або) письмовій формах, організаційні здібності, здатність до самонавчання, 

аналізу та критичного оцінювання досвіду професійної сфери тощо. 

У зарубіжних методиках навчання перекладу широко використовується 

конструктивістський [4] (D.H. Jonassen, 1995) та соціально-конструктивістський 

підхід [1], який розглядається як найсучасніший підхід до навчання перекладу. 

Такий підхід стимулює тих, хто вивчає мову, самостійно ―конструювати‖ власні 

знання, вміння й навички через виконання діяльності, яка відтворює або 

моделює позамовну дійсність, заради якої вивчається мова. 

На сьогодні існує багато підходів до навчання ІМ, а от так і перекладу, як 

одного з видів мовленнєвої діяльності, з позицій психології [2]. Їх можна 

розподілити на:  

 біхевіористський – оволодіння мовою шляхом формування мовленнєвих 

автоматизмів у відповідь на певні стимули; 

 індуктивно-свідомий – оволодіння мовою шляхом спостереження за 

мовленнєвими зразками, що сприяє оволодінню мовними правилами і 

способами їх вживання у мовленні; 

 пізнавальний – свідоме оволодіння у послідовності від знань у вигляді 

правил та інструкцій до мовленнєвих навичок і вмінь на базі засвоєних 

знань;  

 інтегрований – органічне поєднання у процесі навчання свідомих і 

підсвідомих компонентів, що проявляється у паралельному оволодінні 

знаннями і мовленнєвими навичками та вміннями.   

Існують також підходи до навчання перекладу з позицій об‘єкта навчання 

[3]: мовний, мовленнєвий і мовленнєво-діяльнісний.  

Мовний підхід ґрунтується на орієнтації навчання на оволодіння мовою, 

як системою, яка складається з одиниць мови різного рівня і правил їх 

побудови та використання у спілкуванні.  

Мовленнєвий – на навчання мови як способу формування і 

формулювання думки за допомогою засвоєних одиниць мови, а мовленнєво-

діяльнісний – на навчання мовленнєвої діяльності як процесу прийому і 

передачі інформації, яка обумовлена ситуацією спілкування та 

опосередкованою системою мови.  

З позицій соціолінгвістики на увагу заслуговує соціокультурний підхід до 

навчання ІМ – оскільки відповідно до нього навчання перекладу розгуляється у 

взаємодії з культурою носіїв цієї мови. Цікавим є також культурологічний 

підхід до навчання перекладу, який на думку його послідовників, він сприяє 

формуванню глобального мислення студентів та створює інтелектуальну базу 

для їхньої майбутньої професійної діяльності. Такий підхід створює умови для 

зосередження уваги студентів на загальнолюдських цінностях, сприяє 
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зростанню інтересу до чужої культури і мови та подоланню 

культуроцентризму.  

Оскільки  навчання перекладу знаходиться на межі навчання іноземних 

мов і навчання власне перекладу, то необхідно приділяти увагу й 

лінгвістичному, соціосемантичному та прагматичному підходу.   

Лінгвістичний підхід є певним наслідком того, що переклад має справу з 

двома мовами. Послідовники цього підходу (Г. Егер, Дж. Кэтфорд, В.Н. 

Комісаров, Ю. Найда, Я.І. Рецкер, А.В. Федоров, Дж. Ферс) головну увагу 

приділяють не формальним, а змістовним відношенням між текстом оригіналом 

(ТО) і текстом перекладом (ТП). 

Соціосемантичний підхід зосереджує увагу на соціальних аспектах і 

взаємодії різних знакових систем у реальних актах вербальної комунікації.  

Прагматичний підхід враховує той факт, що в реальній комунікації будь 

яке висловлювання є частиною структури мовного взаємозв‘язку. Кожне 

висловлювання існує тільки у прагматичному контексті, дуже важливим при 

цьому є вплив контексту на реалізацію комунікативної стратегії того, хто 

говорить. 
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За Рекомендаціями Комітету Ради Європи з питань освіти (1998) 

випускники немовних ВНЗ мають володіти професійно орієнтованими 

іншомовними навичками й уміннями в усіх видах мовленнєвої компетенції, 

рівень сформованості яких визначається на основі освітньо-кваліфікаційної 

характеристики фахівця [2], див. табл. 1. 
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Таблиця 1 

Професійно орієнтовані рівні володіння іноземною мовою 
Р

ів
ен

ь
 Назва професійно орієнтованого рівня 

українська 

мова 

Англійська 

мова 

німецька 

мова 

французька 

мова 

іспанська 

мова 

В
1
 

Рубіжний 
Threshold 

Professional 

Selbständige 

Sprachverwendung 

Niveau 

élémentaire 

Nivel 

elemental 

В
2
 

Просунутий 
Vantage 

Professional 

Selbständige 

Sprachverwendung 

Niveau 

intérmediaire 

Nivel 

intermedio 

С
1
 

Автономний 
Effective 

Professional 

Kompetente 

Sprachverwendung 

Niveau 

intérmediaire 

Nivel 

intermedio 

С
2
 

Компетентний 
Mastery 

Professional 

Kompetente 

Sprachverwendung 

Niveau 

avancé 

Nivel 

avanzado 

 

Майбутні ІТ-фахівці для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

„Магістр‖ повинні продемонструвати просунутий рівень володіння іноземною 

мовою – (В2), як це визначає „Програма з англійської мови для професійного 

спілкування‖ [2], що розроблена на основі стандарту Ради Європи [1] й 

рекомендована Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти 

і науки України № 14/18.2-481 від 02. 03. 2005). 

Цей рівень володіння іноземною мовою забезпечує особі академічну й 

професійну мобільність та є достатнім для вступу до магістратури. 

Згідно з вимогами „Програми з англійської мови для професійного 

спілкування‖ [2] після закінчення курсу іноземної мови у бакалавраті студент 

повинен: 

- володіти навичками та вміннями усної комунікації й застосовувати їх 

для спілкування з навчальними, загальнонауковими й професійними цілями; 

- розуміти усне монологічне й діалогічне мовлення з тем 

загальнонаукового й професійного характеру; 

- активно володіти базовою граматикою й основними граматичними 

явищами, характерними для загальнонаукового й професійного мовлення; 

- знати базову, загальнонаукову лексику, а також термінологію в галузі 

вузької спеціалізації; 

- уміти користуватися словником у ході читання професійно 

орієнтованої літератури; 

- володіти основами публічного мовлення – робити підготовлені 

повідомлення, доповіді, виступати на наукових конференціях; 

- брати участь у дискусії на теми, пов‘язані з досліджуваною 

спеціальністю; 

- формулювати запитання й відповідати на них; 

- володіти основними навичками та вміннями письмової комунікації, 

необхідними для листування з професійною та науковою метою; 

- володіти основними прийомами анотування, реферування, 

адекватного перекладу професійно орієнтованої літератури. 
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А це означає, що на початок навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

„Магістр” майбутні ІТ-фахівці повинні продемонструвати високий рівень 

сформованості іншомовної комунікативної компетенції, необхідної їм у 

професійній діяльності. 

Тому для нас актуальним є питання розробки базових положень 

експериментальної методики з формування комунікативної компетенції 

майбутніх ІТ-фахівців у системі професійної іншомовної підготовки, що 

найкраще за все сприяла б розвитку програмних вимог. 

Формування комунікативної компетенції майбутніх ІТ-фахівців у системі 

професійної іншомовної підготовки ми вважали за доцільне здійснити на 

підставі базових положень програми [3], призначеної для немовних 

спеціальностей вищих навчальних закладів (університетів, академій, 

інститутів), що реалізовують різні рівні університетської освіти. 

Базові положення є такими [3]: 

1. Володіння іноземною мовою є обов‘язковим компонентом 

професійної підготовки сучасного фахівця будь-якого профілю. 

2. Університетський курс іноземної мови є однією з ланок системи 

„школа – ВНЗ – післяуніверситетська освіта (підвищення кваліфікації, 

самоосвіта)‖ і як такий, що продовжує шкільний курс. 

3. Університетський курс з іноземної мови має комунікативно 

орієнтований і професійно спрямований характер. 

Завдання курсу визначаються комунікативними й пізнавальними 

потребами фахівців відповідного профілю [3]. 

Мета курсу – набуття студентами комунікативної компетенції, рівень 

якої на окремих етапах мовної підготовки дозволяє використовувати іноземну 

мову практично й у професійній (виробничій і науковій) діяльності, і з метою 

самоосвіти [3]. 

4. Цілісна система підготовки з іноземної мови на різних етапах 

навчання передбачає, з одного боку, автономний характер навчання на кожному 

етапі, а з іншого, – взаємозв‘язок усіх етапів навчання, при якому досягнення 

цілей кожного етапу дозволяє користуватися тією або тією формою іноземною 

мовою й забезпечує можливість продовження навчання на наступному етапі. 

5. Разом з практичною метою – навчанням професійного іншомовного 

спілкування, курс з іноземної мови в немовному ВНЗ ставить освітні й виховні 

цілі [3]. 

Відповідно до перерахованих базових положень [3], цілі професійної 

іншомовної підготовки майбутніх ІТ-фахівців у немовному (технічному) ВНЗ 

можуть бути сформульовані як кінцеві вимоги до окремих етапів навчання. 

Конкретизація цих вимог знаходить віддзеркалення в таких компонентах 

змісту навчання майбутніх ІТ-фахівців іноземної мови, як: 

- у номенклатурі певних сфер і ситуацій професійного й повсякденно-

побутового спілкування, у яких передбачається використання іноземної мови; 

- у переліку вмінь і навичок усного й писемного іншомовного 

спілкування, що корелюють із указаними сферами й ситуаціями; 
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- у реєстрі відібраних мовних явищ (лексичних одиниць, формул 

мовленнєвого спілкування, граматичних форм і конструкцій, диференційованих 

за видами мовленнєвої діяльності); 

- у низці вказівок, що стосуються характеру, змісту й функціонально-

стилістичних аспектів інформації, яка містить лінгвокраїнознавчі знання, що 

має також велике значення для підвищення мотивації до оволодіння іноземною 

мовою, задоволення пізнавальних інтересів студентів, а також їхніх потреб у 

спілкуванні іноземною мовою [3]. 

Отже, пропонована експериментальна методика з формування 

комунікативної компетенції майбутніх ІТ-фахівців у системі професійної 

іншомовної підготовки розглядається як якась модель природного спілкування 

[3], учасники якого володіють певними іншомовними навичками й уміннями, а 

також здатністю співвідносити мовні засоби з нормами мовленнєвої поведінки, 

яких дотримуються носії мови. 

Завдання, що конкретизують цілі експериментального навчання 

майбутніх ІТ-фахівців професійної іншомовної комунікації, можуть бути 

сформульовані таким чином: 

1. Формування знань, розвиток навичок і вмінь у всіх аспектах й видах 

мовленнєвої діяльності (фонетика, лексика, граматика, аудіювання, говоріння 

(монолог, діалог), читання, письмо). 

2. Формування уявлень, знань про культуру країни іноземної 

(англійської) мови, що вивчається, і розвиток навичок і вмінь використовувати 

отримані уявлення й знання в безпосередньому та опосередкованому 

іншомовному спілкуванні. 

3. Формування професійної компетентності майбутніх ІТ-фахівців 

засобами іноземної мови шляхом витягання професійно орієнтованої 

інформації з іншомовних джерел. 

4. Формування в майбутніх ІТ-фахівців навичок і вмінь, розвиток 

здатності до самостійної діяльності з вивчення іноземної мови. 

5. Формування позитивного ставлення (мотивації) до вивчення іноземної 

(англійської) мови за рахунок практичного застосування отриманих знань, 

навичок і вмінь (участь в олімпіадах, наукових конкурсах, науково-практичних 

конференціях тощо) [3]. 

У межах експериментального навчання з формування комунікативної 

компетенції майбутніх ІТ-фахівців у системі професійної іншомовної 

підготовки ми використовували такі форми організації навчального процесу: а) 

аудиторні групові заняття під керівництвом викладача; б) обов‘язкова 

самостійна робота студента за завданням викладача, виконувана в 

позааудиторний час, зокрема з використанням технічних засобів навчання; в) 

індивідуальна самостійна робота студента під керівництвом викладача; г) 

індивідуальні консультації. 

Міжпредметні зв’язки експериментального навчання полягали: 

- в отриманні професійно значущої залежно від факультету й 

спеціальності інформації з різних джерел іноземною (англійською) мовою; 
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- у використанні отриманої інформації в доповідях, рефератах, на 

конференціях, що найкращим чином, сприяло формуванню комунікативної 

іншомовної компетенції майбутніх ІТ-фахівців. 

Внутрішньопредметні зв’язки експериментального навчання полягали: 

- у взаємозв‘язаному навчанні аспектів й видів мовленнєвої діяльності: 

фонетики, лексики, граматики, аудіювання, говоріння (монолог/діалог), письма, 

де кожен з виступав як мета і як засіб навчання іноземної (англійської) мови в 

немовному (технічному) ВНЗ; 

- у взаємозв‘язку всіх етапів навчання, де кожен етап був розвитком, 

удосконаленням знань, навичок і вмінь, отриманих майбутніми ІТ-фахівцями 

на попередньому етапі та базою для подальшого етапу в межах курсу „Іноземна 

мова за професійним спрямуванням‖. 

Уважаємо, що методика з формування іншомовної комунікативної 

компетенції [3] є цілком прийнятною для визначення й формулювання 

кількісних та якісних результатів навчальної діяльності майбутніх ІТ-фахівців у 

системі професійної іншомовної підготовки. 
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Основним принципом навчання іноземним мовам є особистісно-

орієнтована спрямованість навчання, тобто спрямованість на мовну особистість 

студента. Мовна особистість це багатошаровий і багатокомпонентний набір 

мовних здібностей, умінь, готовність до здійснення мовних вчинків різного 

ступеня складнощів, вчинків включають виявлення і характеристику мотивів і 

цілей рушійних розвитком особистості. 

Реалізація даного положення можлива лише в тому випадку, якщо 

система навчання предмету буде максимально орієнтована на особистість 

студента, його реальні потреби і мотиви, соціокультурні та індивідуальні 

програми розвитку. Тому побудова навчального процесу має здійснюватися з 

точки зору логіки розвитку особистості студента, його суб'єктивного 

внутрішнього стану, його індивідуальної програми засвоєння досліджуваного 
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мови. Щоб реалізувати це положення, необхідно впроваджувати в практику 

дидактико-методичні технології, метою яких є постійне збагачення досвідом 

творчості, формування механізму самоорганізації особистості кожного 

студента. Оскільки і лінгвістика, і психолінгвістика розглядають мову, як один 

з аспектів людської діяльності – соціальний (мовна діяльність є розумова і 

творча діяльність), то навчання іноземної мови, націлене на формування в 

студентів мовної особистості, являє собою свідомий, тобто когнітивний і 

творчий процес, а не «запрограмована поведінка». 

Особистісно-орієнтоване навчання англійській мові припускає, з одного 

боку, використання навчального спілкування, співпраці та активної творчої 

діяльності студента на занятті, а з іншого боку, викладачу необхідно знайти 

спосіб «включити» студента в реальну мовну комунікацію, в інформаційний 

обмін, не виходячи з класу змоделювати реальний процес входження в 

культуру. 

Використання сучасних інформаційних технологій дає можливість 

вивчати практику життя засобами іноземної мови в реальному інформаційному 

просторі. 

Об'єктивно існуюча інформаційна середа включає в себе наступні 

області: 

 книги (художні, навчальні, довідники та науково-популярна 

література); 

 періодична преса; 

 радіо-і телемовлення; 

 мультимедійні апаратні і програмні засоби, в тому числі й 

навчальні; 

 глобальні та локальні мережі освітнього призначення. 

Окрім використання на заняттях та в якості домашнього завдання 

вищезазначених пунктів, слід приділити окрему увагу методиці, яка 

використовується на заняттях. Для максимального поглиблення у мовний 

процес слід відмовитися від традиційної методики і звернутися до 

комунікативної.  

Комунікативна методика, як випливає вже з її назви, спрямована саме на 

можливість спілкування. З 4-х "китів", на яких тримається будь мовний тренінг 

(читання, письмо, говоріння і сприйняття мови на слух) підвищена увага 

приділяється саме двом останнім.  

Однак помилкою було б думати, що комунікативний метод призначений 

тільки для легкої світської бесіди. Ті, хто хоче бути професіоналом у 

конкретній облаcті, регулярно читають публікації зі своєї тематики в іноземних 

виданнях. Володіючи великим словниковим запасом, вони легко орієнтуються в 

тексті, але підтримати бесіду з іноземним колегою на ту ж тему їм коштує 

колосальних зусиль. Комунікативний метод покликаний, у першу чергу, зняти 

страх перед спілкуванням. Людина, озброєна стандартним набором 

граматичних конструкцій і словниковим запасом в 600-1000 слів, легко знайде 

спільну мову в незнайомій країні.  
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Ця методика передбачає максимальне занурення студента в мовний 

процес, що досягається за допомогою зведення апеляції студента до рідної мови 

до мінімуму. Основна мета цієї методики - навчити студента спочатку вільно 

говорити мовою, а потім думати на нії. Важливо й те, що механічні відтворення 

вправи теж відсутні: їх місце займають ігрові ситуації, робота з партнером, 

завдання на пошук помилок, порівняння і зіставлення, підключають не тільки 

пам'ять, але і логіку, вміння мислити аналітично і образно. Часто в підручниках 

наводяться витяги з англо-англійського словника. Саме англо-англійського, а не 

англо-російського, французького, італійського і т.д. Весь комплекс прийомів 

допомагає створити англомовне середовище, в якій повинні "функціонувати" 

студенти: читати, спілкуватися, брати участь в рольових іграх, висловлювати 

свої думки, робити висновки.  

Отже, якщо підвести підсумки, британські методики мають ряд 

характерних рис. Більшість їх розроблено на основі інтеграції традиційних і 

сучасних методів викладання. Диференціація за віковими групами та 

багаторівневий підхід дають можливість розвитку окремої людської 

особистості, впливають на її світогляд, систему цінностей, самоідентифікацію, 

вміння мислити. Простіше кажучи, у главу кута ставиться популярний нині 

індивідуальний підхід. Всі без винятку британські методики націлені на 

розвиток чотирьох мовних навичок: читання, письма, говоріння та аудіювання. 

При цьому великий акцент робиться на використання аудіо-, відео-та 

інтерактивних ресурсів. 

 Отже завдяки використані цих методик при проведення занять, можна 

розвинути у студентів всі необхідні навички для вільного володіння мовою, 

максимально занурити їх у англомовне середовище і відпрацьовувати з ними 

пройдений матеріал на якихсь життєвих ситуаціях, а не на шаблонних вправах. 
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1. Иванова И.В. Теория и методика обучения иностранному языку / 

И.В.Иванова, И.А.Сухова. – Уфа, Издательство БГПУ. 

2. Копылова В.В. «Методика проектной работы на уроках английского  

языка» / В.В. Копылова. – Москва, Дрофа. 

 

 

МУЛЬТИМЕДІЙНІ ЗАСОБИ В ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

 

Н.Г. Танько, О.І. Ситник 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 

 

Головною метою навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах є 

надбання студентами вмінь та навичок грамотного використання іноземної 

мови у реальних життєвих ситуаціях не тільки повсякденного, але й ділового, 

професійного спілкування. Для подальшої опитимізації та підвищення 

ефективності процесу навчання все частіше застосовуються мультимедійні 

засоби. Саме завдяки їм сучасна методика збагатилася новими формами та 



182 
 

методами викладання. Можливості та ефективність нових інформаційних 

технологій важко переоцінити. При роботі з мультимедійними засобами 

інформація передається і сприймається різними шляхами, тобто подання 

інформації дублюється, що значно покращує і пришвидшує її засвоєння. 

Комп‘ютер підвищує ступінь індивідуалізації самого процесу навчання, 

дозволяючи кожному студентові працювати в потрібному для нього режимі. 

Крім того, комп‘ютер дає можливість отримати саме ту допомогу, яка потрібна 

студенту на даному етапі. Суттєво змінюється якість контролю за виконанням 

роботи, що забезпечуює гнучке управління навчальною діяльністю. 

Використання анімації та відеофрагментів активізує емоційне сприйняття 

інформації, що також має позитивний вплив на засвоєння матеріалу. 

Останнім часом у викладанні іноземних мов набув поширення 

комунікативно-орієнтований підхід, основною ціллю якого є використання 

мови в конкретних ситуаціях спілкування, тобто навчання націлене на 

використання іноземної мови в житті, для чого необхідно володіти певними 

уміннями та навичками. 

В умовах реального мовлення комунікативні уміння функціонують у 

сукупності, проте в ході навчання їх необхідно розділити для того, щоб сприяти 

їх синхронному розвитку і постійному контролю над ними. 

За характером роботи з інформацією виділяють наступні групи умінь: 1) 

рецептивні – аудіювання та читання; 2) продуктивні – говоріння та письмо. 

Метою навчального процесу є забезпечення розвитку вищеназваних 

комунікативних умінь, що сприяє формуванню так званої комунікативної 

компетенції. Використаня мультимедійних засобів прискорює цей процес не 

тільки при роботі в класі, але й при самостійному вивченні мови. Це 

надзвичайно важливо, оскільки оволодіння іноземною мовою в немовному вузі 

у великій мірі залежить від ефективності самостійної роботи студентів вдома, в 

бібліотеці, лінгафонному кабінеті, комп‘ютерному класі. Для більшості 

студентів у процесі вивчення іноземної мови труднощі виникають з 

аудіюванням, яке включає водночас сприйняття, розпізнання і розуміння 

мовленнєвих сигналів. Як правило, на початковому етапі велику увагу 

приділяють роботі над вимовою. Проте, насамперед, студенту необхідно 

навчитися не вимовляти, а розпізнавати значимі звуки мови. Слід враховувати 

те, що сприйняття іншомовного матеріалу на слух пов‘язане з двома головними 

категоріями труднощів: загальними, що характерні для аудіювання в цілому; і 

специфічними, що властиві саме тій іноземній мові, яку вивчають. До загальних 

труднощів як правило відносять необоротність та часову обмеженість усного 

мовлення, індивідуальні особливості того, хто говорить і того, хто слухає. 

Специфічними є труднощі, що виникають у зв‘язку зі складністю самого 

мовного матеріалу – труднощі фонетичного та лексико-граматичного плану. 

Саме застосування сучасних комп‘ютерних програм створює нові можливості 

для подолання цих труднощів, бо студент має змогу прослухати інформацію в 

такому темпі і стільки разів, скільки йому потрібно. 

В процесі навчання викладач прагне досягти певної мети: сформувати і 

виробити у своїх студентів стійкі мовленнєві навички та уміння. На занятті він 
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керує процесом вирішення поставлених завдань і визначає, яку саме частину 

цієї роботи і яку роль буде виконувати комп‘ютер, застосування якого значно 

збільшує як час сприйняття іншомовного мовлення кожним студентом, так і час 

його говоріння. При самостійній роботі над мовою студент, завдяки 

мультимедійним засобам, сам визначає коли і скільки часу він може приділити 

виконанню різних видів вправ. 

Найважливішим при вивченні мови є початковий етап, бо саме в цей 

період закладається основа мовної діяльності, формуються головні уміння та 

навички, встановлюється зв‘язок співвідношень між звуками і літерами. Цей 

період є і найскладнішим через сильний вплив рідної мови, і саме в цей період 

доцільним буде застосування комп‘ютерних програм, багато з яких дозволяють 

працювати з мікрофоном, наприклад, програма ―Dialog Nibelung‖. Завдяки цій 

програмі студенти можуть записати і відкорегувати свою вимову, порівнюючи 

її з наведеними зразками. Працюючи над вимовою, необхідно враховувати, що 

процес сприйняття мовлення на слух відрізняється активним цілеспрямованим 

характером і вимагає від студента значної концентрації уваги. Успішність 

аудіювання залежить від багатьох факторів, зокрема від зацікавленості 

студентів у вивченні даної теми, від мотивації. 

Питання стосовно обсягу введення нового лексичного матеріалу при 

сприйнятті на слух також можна вирішити через індивідуальний підхід з 

урахуванням особливостей пам‘яті кожного студента у групі. Роль викладача у 

такому разі зводиться до здійснення контролю за тим, щоб всі введені слова і 

вирази були вірно сприйняті студентами. 

Сучасні комп‘ютерні програми пропонують значний вибір підготовчих 

вправ, де сприйняття на слух відпрацьовується на різних рівнях, починаючи від 

окремих звуків, потім слів, словосполучень, простого речення, складного 

речення і закінчується комплексом вправ над зв‘язаним висловлюванням. 

Підчас роботи з монологічним висловлюванням чи з діалогом, комп‘ютер 

значно полегшує сприйняття інформації: 

- студент при необхідності може прослухати інформацію стільки разів, 

скільки потрібно для її повного (або майже повного) розуміння, намагаючись 

при роботі з кожним новим аудитивним матеріалом скорочувати кількість 

повторних прослуховувань, доводячи їх до одного або двох разів; 

- наявність візуальної підтримки (малюнків або фільму), спостерігання за 

артикуляцією мовця, допомагає слуховому сприйманню, робить його мовлення, 

яке звучить, яснішим і зрозумілішим; 

- правильність сприйняття інформації студент може перевірити, 

перейшовши на інший режим роботи – читання, який передбачено у більшості 

програм, (from Listening to Reading) і в якому весь озвучений матеріал 

з‘являється на дисплеї у друкованому вигляді. 

У процесі підготовки студентів до самостійної роботи з навчальними 

комп‘ютерними програмами необхідно сформувати в них не тільки практичні 

навички використання комп‘ютера, а й уміння критично оцінювати самі 

програми з точки зору їх ефективності при вивченні іноземної мови. 
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Таким чином, використання мультимедійних засобів у навчанні дозволяє 

зробити як заняття з іноземної мови в класі, так і самостійну роботу студентів 

більш різноманітними, цікавими та продуктивними, з використанням ігрових 

моментів, що сприяє кращому засвоєнню мовного матеріалу. 
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Професійно орієнтоване спілкування іноземною мовою, спрямоване на 

взаємодію фахівців та, в першу чергу, на обмін необхідною інформацією з 

метою її подальшого використання, реалізується в усній та писемній формі. В 

процесі усної іншомовної комунікації здійснюється передача мовцем та 

сприймання слухачем інформації, що представляє інтерес для фахівців. Така 

інформація функціонує у вигляді професійно орієнтованих аудіотекстів, які 

породжуються та сприймаються за допомогою звукового каналу зв‘язку. 

Науковцями встановлено, що при цьому доля слухової рецепції в умовах 

мовленнєвих контактів (у тому числі професійних) складає 45% загального часу 

спілкування, тоді як говоріння – 30% [1, с. 162]. З цього випливає, що сучасний 

фахівець більший обсяг інформації сприймає на слух, а не продукує. 

Дослідники пояснюють це зростанням ролі інформації, що сприймається на 

слух, в організації багатьох сторін діяльності сучасного суспільства [3]. 

За визначенням О. С. Суздалевої, аудіювання – це складний розумовий 

процес сприймання, розпізнання та розуміння мовлення, який супроводжується 

активним переробленням отриманої інформації у її зв‘язку з наявним в 

аудитора лінгвістичним та прагматичним досвідом та оцінкою інформації, що 

сприймається, у внутрішньому мовленні [5, с. 38]. На нашу думку, саме таке 

трактування дозволяє не тільки відобразити діяльнісний характер аудіювання, 

його психологічну природу, а й розглядати цей вид мовленнєвої діяльності в 

професійно орієнтованому аспекті, спираючись на прагматичний досвід 

учасників комунікації, який у поєднанні з лінгвістичними та психологічними 

факторами забезпечує розуміння та усвідомлення почутого. 



185 
 

На всіх етапах формування навичок та вмінь аудіювання виникають певні 

труднощі. Успішність аудіювання залежить 1) від самого слухача (від рівня 

розвитку у нього мовленнєвого слуху, пам‘яті, наявності уваги, інтересу тощо), 

його індивідуально-психологічних особливостей; 2) від мовних особливостей 

аудіотексту та його відповідності мовленнєвому досвіду і знанням студентів; 3) 

від умов сприймання аудіотексту [2, с. 123]. О. Б. Тарнопольський виділяє такі 

провідні фактори успішності проведення аудіювання [6, с. 131]: 

1) фактор мовленнєвих навичок (граматичні, лексичні, фонологічні 

мовленнєві навички); 

2) фактор умінь (вміння глобального та детального розуміння, уміння 

виділяти в аудіотексті окремі його елементи, уміння узагальнювати, 

синтезувати факти, встановлюючи їх ієрархію та поєднуючи змістові частини, 

уміння зіставляти окремі частини аудіотексту одна з одною тощо); 

3) фактор залежності аудіювання від індивідуальних та вікових 

особливостей (фонетичний слух та слухова пам‘ять студента, тематика, мовна 

та структурна складність аудіотекстів, життєвий досвід слухача тощо); 

4) фактор умов сприймання (темп мовлення, розмір та кількість пауз, 

обсяг повідомлення, кількість пред‘явлень аудіоматеріалів, надлишковість 

аудіоматеріалів, типи аудіоматеріалів, наявність штампів та опор, джерела 

мовлення, шуми та відстань при аудіюванні); 

5) фактор потенційного словникового запасу при аудіюванні. 

Для успішного формування аудитивної компетентності у магістрантів 

економічних спеціальностей, слід враховувати ці фактори на будь-якому етапі 

роботи – від початкового до просунутого – з метою подолання труднощів 

аудіювання та запобігання утворення так званих «слабких сторін» у роботі з 

аудіотекстами різної складності.  

Рівень труднощів, з якими стикаються студенти під час навчання 

аудіювання, безпосередньо залежить від рівня володіння студентами іноземною 

мовою. Як зазначено у Програмі з англійської мови для професійного 

спілкування [4, с. 4] на просунутому етапі, під час навчання у магістратурі, 

цільовим рівнем володіння іноземною мовою є С1, який дозволить точно і 

практично безпомилково розуміти іншомовний аудіотекст, представлений 

якнайближче до аутентичного іншомовного мовлення у реальному житті. Крім 

того, складність такого завдання характеризується професійною орієнтацією 

аудіотекстів, а фактичний вихідний рівень сформованості аудитивної 

компетентності у студентів після закінчення магістратури має відповідати 

дескриптору рівня С1 [4, с. 25]: «Я можу без надмірних зусиль розуміти 

довготривале мовлення на абстрактні та складні теми академічного або 

професійного спрямування, розпізнаючи широкий діапазон ідіоматичних 

виразів, термінів та реєстрів».  

Отже, розглядаючи питання формування аудитивної компетентності у 

магістрантів економічних спеціальностей, необхідно пам‘ятати про професійну 

спрямованість навчання іноземної мови, беручи до уваги фактори успішного 

проведення аудіювання у професійно орієнтованому аспекті, що дозволить 
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подолати основні труднощі аудіювання на шляху до досягнення магістрантами 

цільового рівня володіння іноземною мовою – С1.  
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Сучасний етап викладання англійської мови для спеціальних цілей 

сьогодні характеризується високим ступенем застосування інформаційно-

комунікаційних технологій у поєднанні з інтерактивними та груповими 

методами навчання, серед яких найбільш популярність має технологія 

Webquest. 

Webquest – це проблемне завдання з елементами ролевої гри, задля 

виконання якого використовуються інформаційні ресурси всесвітньої мережі 

Інтернет. У Webquest студенти виконують певну роль, самостійно знаходять 

інформацію мережі Інтернет та застосовують її задля досягнення конкретної 

мети. 

Досвід застосування Інтернету у викладанні англійської мови дозволив 

визначити освітні можливості всесвітньої павутини: 

– інформаційні: доступ до електронних бібліотек, журналів, газет, 

освітніх порталів; інформування як учнів, так і викладачів із широкого кола 

тем, пов‘язаних із їхньою навчальною та викладацькою діяльністю; реклама 

через Інтернет освітніх закладів та нових методичних посібників, випущених у 

традиційному друкованому вигляді, – для керування системою освіти; послуги 

з реклами й розсилання інструктивних і методичних матеріалів, надання 
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доступу до юридичних та інших баз даних; 

– інтерактивні: дистанційна освіта, можливість брати участь у 

міжнародних проектах, WEB-олімпіадах, конкурсах, конференціях; 

– комунікаційні: електронна пошта, форуми, ЧАТ, можливість 

приєднання до різних освітніх центрів, шкільних та студентських спілок, 

обміну досвідом із учнями, студентами, колегами; 

– дидактичні: використання методичних матеріалів навчального та 

загальнорозвивального характеру, розробленого іншими викладачами; 

відпрацювання різних навичок та тестування on-line. 

Однак, інформація мережі Інтернет не завжди є корисною та правдивою, 

що ускладнює пошук і доступ до необхідних освітніх ресурсів. Це зумовлює 

необхідність викладачеві перевірити потенційно корисні сайти з наступною 

рекомендацією студентам. У сучасній методиці викладання АМ існую дві 

полярних точки зору на це питання. Деякі дослідники вважають, що сайти для 

роботи студентів у Webquest мають бути строго обмеженими рекомендацією 

викладача (B. Barret, G. Dudeney, E. Frendo, P. Sharma), інші відпускають 

студентів „у вільне плавання‖ просторами Інтернету (О. Тарнопольський, 

F. Jones). За нашою думкою, золота середина має бути знайдена, тобто 

найефективніше буде надавати деякі адреси сайтів для відвідування або в якості 

приклада, але в той же самий час завдання Webquest має вимагати від учнів 

самостійного пошуку та аналізу інформації. Саме такий підхід дозволяє 

студентам зекономити час пошуку та відбору інформації, надає їм приклад 

валідних і надійних сайтів та водночас ставить учнів у реальні умови 

майбутньої праці, яка вимагає вмінь самостійно знаходити, аналізувати, 

опрацьовувати та представляти інформацію. 

Результатом роботи у Webquest, як правило є публічний виступ студентів 

або виконання письмового творчого завдання, що дозволяє студентам 

продемонструвати необхідність реального практичного володіння англійською 

мовою, яка є невід‘ємною умовою конкурентоспроможності сучасного фахівця, 

оскільки психологи рекомендують включати у Webquest елементи змагання 

(вибір найкращого виступу, друк кращої письмової роботи у студентській 

газеті, створення порталу електронних публікацій робот студентів). 

Слід також відмітити міждисциплінарний характер завдань Webquest, 

тематика яких обов‘язково має носити професійний характер, водночас 

виконання Webquest має вимагати від студентів застосування знань і вмінь з 

різноманітних дисциплін. Так, Webquest „Green Computing‖, розроблений у 

Севастопольському інституті банківської справи для майбутніх фахівців з 

економічної кібернетики, передбачає міжпредметні зв‘язки таких дисциплін: 

інформатика, екологія, агропромисловий комплекс, англійська мова. Саме 

міждисциплінарність технології Webquest демонструє студентам інтегруючу 

роль англійської мови, яка є своєрідною рамкою та невід‘ємною частиною всієї 

роботи над Webquest. 

На заключному етапі роботи над Webquest вважаємо за необхідне 

провести самооцінювання роботи студентів, в яке можливо включити такі 

питання, як: „How much time and effort did you put into this Webquest?‖, „What do 
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you think your strengths and weaknesses were in this assignment?‖, „How could you 

improve your result?‖, „What are the most valuable things you learned from doing 

this Webquest? ‖, „Did you like taking part in this Webquest? Why? / Why not?‖. 

Самооцінювання дозволяє студентові постійно й наполегливо контролювати 

свої власні досягнення; краще спланувати свій час і свою роботу; спостерігати 

й бачити самому власні успіхи та корегувати помилки, запобігти невдач. 

У глобальній мережі існує знана кількість платформ та конструкторів 

задля розробки Webquest, серед яких можна назвати: Questgarden 

(http://questgarden.com/), Filamentality(http://www.kn.att.com/wired/fil/index.html), 

Zunal (http://zunal.com/index.php), Jimdo (http://ru.jimdo.com/). Стандартними 

розділами Webquest є: Introduction (вступ), Task (завдання), Process (процес 

виконання), Evaluating (оцінювання/самооцінювання), Conclusion (висновок) 

Teacher Page (рекомендації викладачам, які будуть використовувати Ваш 

Webquest), проте автор може додати власні сторінки до свого Webquest. 

Наведемо приклади Webquest для майбутніх фахівців з міжнародної 

економіки. 

Welcome: Green Computing  

Description: After taking part in this Webquest students will get to know 

about bad influence of computers on environment; they also be able to improve their 

computing in order to use different devices with minimal or no damage on our Planet.  

Grade Level: College / Adult 

Task: Computer usage requires electricity, whether to power the system unit 

and monitor, recharge batteries, or print. In addition, the computer manufacturing 

process depletes natural resources and often uses toxic chemicals. As you know, 

many environmentally conscious people practice green computing by attempting to 

reduce electricity and environmental waste. Examine your computing practices, and 

determine 10 ways that you can useless power on your computing equipment at 

home, work, and Institute. Consider how often you use the printer and the types of 

documents you print. Examine your monitor, system unit, and printer. Do you see any 

notation indicating they are environmentally sound? Do they hibernate or go into a 

power save mode when not being used? Write a 50-word summary of the green 

computing practices in your life and present it before the class, give a piece of advice 

how to make our computing green. 

Process: під час роботи над Webquest студентам запропоновано лексичні 

та граматичні вправи, крім того, вони читають та прослуховують автентичні 

тексти з послідуючим виконанням вправ на розуміння. 

Evaluating: схему оцінювання Webquest надано в таблиці 1. 

http://questgarden.com/
http://www.kn.att.com/wired/fil/index.html
http://zunal.com/index.php
http://ru.jimdo.com/
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Таблиця 1. 

Evaluating of Webquest „Green Computing‖ 
criteria 

            level 
Developing Good Very Good  Excellent Score 

The Content Your 

presentation 

gives a general 

idea about 

green 

computing. 

You have 

studied the 

roots and 

history of green 

computing. 

Your 

presentation 

consists of your 

own experience 

of green 

computing. 

You give some 

advice how to 

make our 

computing 

green. 

20 

Computer 

Aids 

Your computer 

aid has a lot of 

pictures on the 

topic, which are 

relevant to your 

speech, bright 

and motivating. 

Your computer 

presentation 

consists of links 

to the resource 

where you have 

found the 

information for 

your report. 

Some 

hyperlinks 

between the 

slides of your 

presentation are 

used. 

Your computer 

presentation is 

connected with 

the other 

resources 

(Internet sites, 

files, video) on 

the topic. 

15 

The speech You make some 

lexical and 

grammatical 

mistakes that 

doesn't prevent 

the listeners 

from 

understanding 

the main idea of 

your 

presentation. 

You don't do 

any lexical or 

grammatical 

mistakes while 

presenting. 

You know your 

report by heart 

and use 

connections, 

introductory 

words. The 

structure of 

your 

presentation is 

correct and you 

answer the 

audience‘s 

questions. 

You use 

different 

techniques to 

attract the 

attention of the 

audience. 

15 

Teacher Page: The Webquest is about Green Computing. First of all, It gives 

the students a general idea about this problem and makes them think about it. Then, 

gradually while listening and reading students should think about some advice how to 

make their computing green. Working on this Webquest requires about 4 hour (or 2 

weeks, 2 hours per week) and 2 hours to present students' presentations. This 

WebQuest is for the second year University students, specialty Computer 

Engineering. It is very important for them to know about ideas how to make 

computing environmentally friendly and maybe to find some new ways towards it. 

Докладніше ознайомитися з Webquest „Green Computing‖ можливо на 

сайті „How to teach English with technology‖: http://shvidko172.narod2.ru/. Також 

на сайті можна знайти різноманітні приклади Webquest для студентів, учнів 

загальноосвітніх шкіл, учителів, викладачів, рекомендації, статті, корисні 

посилання так само розташовано на означеному сайті. 

Таким чином, досвід використання технології Webquest дозволяє 

стверджувати, що вона не лише забезпечує досягнення певного рівня фахових 

знань та володіння англійською мовою, а й вміння співпрацювати, 

спілкуватися, знаходити, аналізувати, опрацьовувати, використати різну 

http://shvidko172.narod2.ru/
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інформацію, творчо мислити, приймати рішення, розширює світогляд 

студентів, виховує їх самостійність, підвищую значення англійської мови як 

засобу комунікації. 
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КОМП’ЮТЕРНИЙ СЛЕНГ ЯК МОВНЕ ЛЕКСИЧНЕ ЯВИЩЕ 

 

Н.О. Шевердова, А.В. Кошлата, Н.Л. Орініч 

Полтавський національний технічний університет  

імені Юрія Кондратюка 

 

 У зв‘язку з інтенсивним розвитком інформаційно - комп‘ютерних 

технологій, актуальною проблемою сучасної лінгвістики є вивчення 

комп‘ютерної лексики. Люди, що працюють з обчислювальною технікою в 

нашій країні досить молоді. У зв'язку з цим з'являється бажання розбавити ці 

терміни гумором, додати власне емоційне забарвлення, елемент невимушеності. 

 Останнім часом відбулося  захоплення молоді комп'ютерними іграми. Це 

знову ж послужило могутнім джерелом нових слів. З'явилися різні слова для 

тих або інших понять, до них відносяться ―аркада‖, ―бродилка‖, ―бос‖ (у 

значенні найголовніший ворог у грі), ―думер‖ (людина, що грає в гру 'DOOM'), 

―квакати‖ (грати в гру 'Quake') і т.п. 

 Необхідно також зазначити той факт, що більшість непрофесійних 

користувачів не володіють достатнім рівнем англійської мови. Але, так чи 

інакше, їм усе рівно доводиться користуватися новою англійською 

термінологією, і найчастіше спостерігається неправильне прочитання 

англійських слів, що часом міцно осідають в словникових запасах. Так, від 

неправильного прочитання повідомлення ―NO CARRIER‖ у сленгу з'явилося 

http://shvidko172.narod2.ru/
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―НО КАР'ЄР‖, до того ж те й інше означає відсутність з'єднання при зв'язку 

через модем. 

  Шляхи і способи утворення комп'ютерного сленгу досить різноманітні, 

але усі вони зводяться до того, щоб пристосувати англійське слово до 

вітчизняної дійсності і зробити його придатним для постійного використання. 

До основних методів утворення сленгу, що охоплюють більшість нині існуючої 

сленгової лексики належать:  

1) калька (повне запозичення), 

2) напівкалька (запозичення основи), 

3) фонетична мімікрія, 

4)  переклад. 

 Персональний комп'ютер, пройшовши величезний шлях від свого 

народження до сьогоднішнього дня, багато в чому удосконалився, з'явилися 

нові пристрої, нове програмне забезпечення, нові технології. Користувачі 

комп'ютерної техніки перейшли від використання досить примітивних 

пристроїв і технологій до більш сучасних і складних. Внаслідок цього 

змінюється і словниковий запас комп‘ютерщиків. Сленг також не залишається 

постійним. Зі зміною однієї технології іншою старі слова забуваються, їм на 

зміну приходять інші. Цей процес, як і розвиток самих комп'ютерів, проходить 

дуже стрімко на відміну від будь-якого іншого сленгу, де слово може існувати 

протягом десятків років. 

 Комп'ютерний сленг у більшості випадків являє собою англійські 

запозичення фонетичної асоціації, випадки перекладу зустрічаються рідше, та й 

то завдяки бурхливій фантазії комп'ютерщиків. До залучення іноземних слів у 

мову завжди варто ставитися уважно, а тим більше, якщо цей процес має таку 

швидкість. 

  Існування комп'ютерного сленгу дозволяє фахівцям не тільки відчути 

себе членами якоїсь замкнутої спільності, але і дозволяє їм розуміти один 

одного з півслова; служить елементарним засобом комунікації. За відсутності 

сленгу їм би довелося або розмовляти англійською мовою, або вживати у своїй 

мові громіздкі професіоналізми. 

  Розвиток цього мовного явища і його стрімке поширення серед великого 

числа носіїв рідної мови зумовлюється впровадженням комп'ютерної техніки в 

життя сучасного суспільства. І комп'ютерний сленг починають вживати не 

тільки професіонали в цій галузі, але й люди, що зовсім не мають ніякого 

відношення до неї. У цьому питанні мова, поза всякими сумнівами, знаходиться 

під безпосереднім впливом екстралінгвістичних факторів. 

 Отже, з технічним розвитком суспільства комп‘ютери відіграють все 

більшу роль у нашому житті. І, відповідно, разом із комп‘ютерними 

технологіями у мові з‘являється специфічний комп‘ютерний сленг. Найчастіше 

цей сленг являє собою запозичення з англійської мови, але інколи трапляються 

випадки перекладу.  
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ И 

САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ВУЗЕ 

 

Д. Шейбалова 

Масариков Университет, Республика Чехия 

Переход к новой личностной парадигме в пределах высшего образования  

предусматривает непосредственное участие студентов в сложном пространстве 

социальной, профессиональной (педагогической) и личностной 

самореализации. 

В современных справочниках слово "подход" раскрывается как 

совокупность приѐмов, способов (в воздействии на кого, чего-либо, в изучении 

чего-либо, в ведении дела). 

Понятие "индивидуальный подход" довольно часто звучит в 

психологической и педагогической литературе и уже несколько десятилетий 

означают особый принцип, общий способ подхода к ребѐнку в его воспитании и 

обучении. 

О личностный подход одним из первых психологов заговорил 

В.М.Бехтерев. В выступлении на Международном съезде врачей в Амстердаме 

(1907 г.) он сформулировал тезис, что прозвучала по-новому и до сих пор не 

устарела: "Если мы будем подвергать нескольких лиц определѐнным 

экспериментам, то окажется, что каждое лицо даст свои особые результаты, 

вытекающие из особенностей его личности. Иначе говоря, при совершенно 

одинаковых внешних условиях разные люди будут показывать неодинаковые 

переживания ". 

Индивидуальный (личностный) подход в рамках образования 

провозглашено ведущей тенденцией современной педагогической теории и 

практики, хотя не имеет однозначного понимания. Часто он встречается на 

уровне обыденного педагогического сознания как гуманистический принцип 

общения педагога и воспитанников, связан с идеями уважения к личности 

ребѐнка, партнѐрства, сотрудничества, диалога. Такое видение является 

логическим продолжением учения о принятии ребенка как личности 

классиками педагогической мысли Монтессори, Ж.-Ж Руссо, Л.Толстого и 

других. 



193 
 

В советской педагогике длительное время в образовании существовало 

понимание личности как воспитание еѐ за заданными свойствами, хотя уже 

тогда в психолого-педагогических исследованиях наряду с подходом 

коллективного нивелирования личности в виде альтернативного встречалось 

трактовка личности как приоритета индивидуальности в образовании. 

Анализ психолого-педагогических работ позволяет остановиться на 

некоторых взглядах, которые направляют авторское видение этой проблемы. 

Так А.В.Мудрик в работе "Социализация и" Смутное время "" пишет, что 

личностный подход отличается от традиционно пропагандируемых советской 

педагогикой возрастного, дифференцированного и индивидуального подхода. 

Возрастной подход предусматривает учѐт и использование в процессе 

воспитания возрастных особенностей детей, дифференцированный – 

особенностей, характерных для реальных групп (актив, пассив, "трудные 

дети"). Индивидуальный – это учѐт особенностей, присущих конкретному 

ребенку. Личностный подход предполагает принципиально другое: независимо 

от каких-либо особенностей педагог видит в ребѐнке уникальную личность. 

Вместе с тем он последовательно добивается того, чтобы каждый воспитанник 

в себе видел личность, считал себя таковым. И, наконец, педагог стремится к 

тому, чтобы каждый воспитанник видел личность в каждой окружающей его 

человеку. Можно согласиться с автором, что личностный подход предполагает, 

что и педагог, и ребѐнок относятся к каждому человеку как к самостоятельной 

ценности, а не как к средству достижения своих целей (из-за использования 

этого человека, манипулированию им в своих интересах). 

Признаками личностного подхода становятся: готовность смотреть на 

каждого ребѐнка как интересный, привлекательный, загадочный мир, 

достойный постоянного познания; уверенность в том, что каждый воспитанник 

достоин уважения, признание за каждым права на непохожесть, на 

индивидуальность взглядов, увлечений, интересов, черт характера; видение 

организации работы с детьми как взаимодействия личностей, где каждый 

участник не только относится к своим партнѐрам, как к личностям, но и себя 

чувствует личностью (наличие саморефлексии, постоянного 

самосовершенствования, самоиронии и т.п.). 

Личностный подход учѐные прежде понимают как синтез направлений 

педагогической деятельности вокруг еѐ главной цели – личности, как 

объяснительный принцип, раскрывающий механизм личностных 

новообразований, принцип свободы личности в образовательном процессе. 

Как показывают работы учѐных, основные принципы реализации 

личностного подхода предусматривают постоянное изучение и знание 

индивидуальных особенностей студента, его взглядов, интересов, привычек и 

т.д.; диагностики и мониторинга уровня формирования этих личностных 

качеств; оперативного изменения тактики взаимодействия преподавателя и 

студента в зависимости от обстоятельств, создания условий для 

самовоспитания и саморазвития личности студента, развития 

самостоятельности, инициативности, результативности деятельности. 
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Теоретический анализ указывает на наличие различных оттенков видение 

учѐными личностного подхода. Одним из их выражений является понятие 

личностно-ориентированного подхода как важнейшего принципа психолого-

педагогической науки, предусматривающий создание учебно-воспитательной 

среды и учѐта своеобразия индивидуальности личности в развитии и 

саморазвития. Важным моментом в этом подходе является признание 

обучающегося, активным субъектом деятельности, а следовательно, 

становление субъект-субъектных отношений. Этот подход считается многими 

учеными основным и в подготовке будущего педагога, связанный с 

формированием его личностных и профессиональных качеств.  

Подводя итог, можем констатировать, что личностно-ориентированный 

подход как новая модель воспитания современных студентов ВНЗ требует 

разработки соответствующей психологически взвешенной и социально 

продуктивной коррекции, способной быть прочным научным основанием в 

создании высокоэффективных воспитательных технологий и методов. 

 

ЗВ'ЯЗОК МІЖ ПРОФЕСІОГРАМОЮ Й ПРОФЕСІЙНОЮ 

МОБІЛЬНІСТЮ ФАХІВЦЯ 

 

Л.О. Шишкіна 

РВНЗ „Кримський гуманітарний університет”, м. Ялта 

 

Найзагальнішою  умовою  будь-якої  діяльності  є чітке  уявлення  про  її  

вихідний  та  кінцевий  продукт. Якщо розглянути сучасний процес навчання 

майбутніх фахівців, то в якості кінцевого продукту повинен виступати 

кваліфікований робітник, який має високий рівень узагальнених професійних 

знань і вмінь, готовність до оперативного відбору і реалізації оптимальних 

способів виконання різних завдань в галузі своєї професії; можливість і 

здатність успішно переключатися на іншу діяльність або ж змінювати вид 

праці. Це можливо, якщо освітня діяльність може швидко реагувати на зміни і 

соціальне замовлення суспільства. Згідно з проектом Концепції розвитку 

професійної освіти і навчання в Україні (2010-2020р.) для значного та швидкого 

підвищення якості і результативності професійної освіти і навчання необхідно 

розробити професійні стандарти, які стануть основою для оновлення змісту 

професійної освіти. Цієї мети також сприятимуть розроблення та впровадження 

дескрипторів, що базуються на результатах навчання, а також показників для 

оцінки якості професійної освіти і навчання, які співвідносяться зі світовою 

практикою [4]. 

Дані цілі визначають ряд завдань, серед яких важливим є розробка  

системи  вимог,  що  висуваються   стосовно конкретної  професії.  На  практиці  

якість  підготовки  фахівців  часто визначається шляхом суб‘єктивних оцінок, 

найчастіше надто приблизно. Уніфікованих об‘єктивних  критеріїв,  які 

враховують всебічні вимоги до фахівця,  практично  не існує.  Цей  серйозний  

недолік  варто  усувати  передусім  засобом  опори  на професіограми 

конкретного виду діяльності.  
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Професіограма (від лат. Professio – рід трудової діяльності + грец. 

Gramma – письмовий знак, риса, лінія) – це документ, в якому описується 

система вимог, що пред‘являються до фахівця в області знань, умінь, особистих 

якостей, здібностей та професійної майстерності [3]. Тобто професіограма 

повинна бути еталоном, що містить у собі критерії, необхідні для оцінки й 

самооцінки рівня професійної кваліфікації фахівця. 

В результаті досліджень створені професіограми більшості 

спеціальностей, однак вони в основному мають рекомендаційний характер, 

частково представлені в посадових інструкціях і освітньо-кваліфікаційних 

характеристиках. Але поняття «профессіограма» і її компоненти визначаються 

по-різному різними вченими і професійно-правовими документами, що 

підтверджує аналіз науково-педагогічних джерел. Наприклад, «Розгорнутий 

збірник професіограм» визначає такі складові професіограми вчителя: зміст 

діяльності; знання та вміння; професійно важливі якості; медичні 

протипоказання; навчання, тобто навчальні заклади, які здійснюють підготовку 

вчителів [5]. За словами В.О. Сластьоніна, професіограма вчителя  –  це  

науково-організаційний документ, який «уможливлює  конкретизувати  

завдання педагогічних  навчальних  закладів, організовувати  на  науковій  

основі інспектування  якості  підготовки  вчителів, більш конкретно визначати 

перелік дисциплін, котрі мають вивчати, забезпечити раціональну побудову  

навчальних  планів  та  програм, створення  повноцінних  підручників  і 

навчальних  посібників,  що  відповідають  їм» [6, c. 26].  І. Жерносек зазначає, 

що професіограма – це опис сукупності систематизованих, науково 

обґрунтованих структурованих теоретичних знань і практичних умінь, які 

об‘єктивно необхідні особистості для виконання тієї чи іншої спеціалізованої 

діяльності або посадових функціональних обов‘язків. Це також визначені 

моральні та психолого-фізіологічні риси, адекватні умовам праці і вимогам часу 

на конкретному історичному етапі розвитку суспільства [1, с. 8].  

Однак психолого-педагогічна література не дає завершеного визначення 

поняття «професіограма». Можливо це відбувається тому, що професіограма 

становить собою «відкриту систему» [2, с. 32]. Це означає, що в результаті змін 

й розвитку суспільства, науки, техніки та культури також будуть змінюватися 

структура, зміст і функції діяльності фахівця, основні блоки потрібних знань і 

вмінь.  

А. Щербаков стверджує, що при оформленні професіограми необхідно 

всебічно вивчити сутність конкретної предметної діяльності, а також тих вимог, 

які вона висуває до особистості як суб‘єкта цієї діяльності [8]. Тому нами були 

вивчені загальні вимоги до діяльності сучасного вчителя на підставі вже 

існуючих професіограм учителя та визначені нові якості і компетенції, 

притаманні вчителю 21 століття. Ми з'ясували, що однією з основних нових 

якостей будь-якого фахівця, і в першу чергу – вчителя, є професійна 

мобільність. Якщо прийняти за основу визначення професійної мобільності як 

інтегративної сукупності основних та периферійних конструктів особистості, в 

якій основні конструкти є інваріантною, а периферійні – варіативною 

складовою професійної мобільності, то можна зробити висновок, що 
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інваріантна складова об‘єднує риси та властивості професійної мобільності, які 

є найбільш загальними для представників різних професій, тоді як варіативна 

частина містить ті компоненти професійної мобільності, які є специфічними 

для певної спеціальності. Оскільки варіативна частина мобільна за своєю 

природою, то вона швидко реагує на зміну вимог до представників конкретної 

професії, враховуючи їх у професіограмі, яка є базовим поняттям варіативної 

складової професійної мобільності. Кожна з цих двох складових містить у собі 

підструктури, розвиток яких з рештою приводить до формування професійної 

мобільності будь-якого фахівця, у тому числі і майбутнього вчителя [7, c. 537].  

Таким чином, в основу формування професійної мобільності майбутніх 

учителів покладені ключові кваліфікації, які мають широкий радіус дії, 

виходять за межі однієї професії, психологічно і професійно готують 

майбутнього фахівця до ймовірності швидких змін у суспільстві і освоєння 

нових технологій, забезпечують готовність до інновацій у професійній 

діяльності. Однак слід зазначити, що такі якості стихійно не формуються, їм 

треба ретельно навчати протягом всього періоду підготовки фахівця в 

педагогічному навчальному закладі. Тому саме професіограма  може допомогти 

моделювати  передбачуваний  результат як система вимог до  фахівця,  дати 

можливість  передбачити  конкретні  шляхи,  засоби, операції,  критерії  

професійної  підготовки  студентів,  а  також удосконалювати програму 

формування особистості майбутнього фахівця. Саме  професіограма  дозволяє  

конкретизувати  завдання  навчальних закладів,  організувати  на  науковій  

основі  оцінку  якості  підготовки фахівців,  точніше  визначити  перелік  

навчальних  дисциплін,  які  необхідно вивчати,  забезпечити  раціональну  

побудову  навчальних  планів  і  програм, створення необхідного навчально-

методичного комплексу. Отже, створення цілісної, внутрішньо структурованої 

моделі  професіограми  вчителя  має  певне практичне значення для 

формування професійної мобільності майбутніх фахівців. 
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К ВОПРОСАМ ОБУЧЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ 

 

Л.М. Щербань 

Национальный технический университет Украины «КПИ» 

 

С тех пор как в человеческом обществе возникла необходимость в 

обучении иностранному языку, появилась и задача поиска эффективных путей 

достижения этой цели. Сегодня эта проблема носит поистине глобальный 

характер: вопросами обучения иностранному языку занимаются во всех странах 

мира. Ученые и педагоги стремятся создать системы обучения, которые 

помогут каждому успешно овладеть иностранным языком. 

Особое внимание в этой связи уделяется вопросам обучения устной речи, 

которая является важным аспектом в обучении иностранным языкам. Обучение 

должно опираться на достаточно серьезное исследование особенностей устной 

речи. Проблемам обучения устной речи посвящены работы Зимней Н.А. 

«Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке», 

Пассова Е.И. «Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению», 

Скалкина В.Л. «Коммуникативные упражнения на английском языке» и ряда 

других известных авторов. Однако, существует целый ряд трудностей при 

создании методов обучения устной речи. 

К устному общению мы можем отнести ситуации, роли, виды и сферы 

коммуникации. 

Особое место в устноязычном общении отводится ситуации.  

Скалкин  В.Л.  выделяет четыре основные фактора коммуникативной ситуации:  

1) обстоятельства действительности (обстановка), в которых 

осуществляется коммуникация (включая наличие посторонних лиц); 

2) отношения между коммуникантами (субъективно – личность 

собеседника); 

3) речевое побуждение; 

4) реализация самого акта общения, создающего новое положение, 

стимулы к речи. 

Каждый из указанных факторов оказывает на речь собеседников 

определенное влияние (выбор темы и направление ее развития, отбор языковых 

средств, эмоциональная окраска речи, ее развернутость и т.д.). 

При общении в той или иной коммуникативной ситуации участники этого 

общения выступают в качестве носителей социальных отношений, например: в 
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магазине мы выступаем в роли покупателей; в кинотеатре – зрителей; в школе – 

учеников; в институте/университете – студентов. 

Количество участвующих в общении может быть различным и поэтому 

мы выделяем следующие виды общения: групповое, публичное и 

индивидуальное. 

К групповому общению мы можем отнести совещание,  беседу, занятие. 

Также следует отметить, что участие в таком общении может быть различным: 

кто-то из участников может произнести несколько фраз или слов, а кто-то не 

проронить и слова. 

Примером публичного общения может быть лекция, собрание, диспут, 

т.е. ограниченное количество говорящих и гораздо большее количество 

слушающих. 

В отличие от группового и публичного в индивидуальном общении 

участвуют два человека, которые абсолютно равноправны в доле своего 

участия в общении. 

Одним из важнейших принципов обучения устной речи является принцип 

коммуникативной направленности. Если следовать этому принципу, то вся 

система работы будет подчинена созданию у обучаемых мотивированной 

потребности в общении на иностранном языке. 

Компонентом устного общения является коммуникативная ситуация. 

Речь и ситуация связаны между собой, а язык развивается через ситуацию. 

Особое место в системе обучения устной речи занимают 

коммуникативные упражнения. Эти упражнения направлены на развитие таких 

видов речевой деятельности как говорение и аудирование. Коммуникативные 

упражнения должны соответствовать ряду требований: 

- строиться на проработанном и  достаточно усвоенном языковом 

материале с тем, чтобы внимание было сконцентрировано на содержание речи; 

- сообщать информацию, которой обучаемые захотят поделиться; 

- создавать ситуации для речевого общения в группах; 

- быть коммуникативными по представленному в них материалу; 

- предусматривать формирование одной из разновидностей речи, 

различающейся по подготовленности,  продолжительности, инициативности, 

коммуникативному содержанию и т.д.; 

- обеспечивать естественное речевое поведение обучаемых. 

Разработкой системы коммуникативных упражнений занимались и 

продолжают заниматься многие авторы. 

С учетом требований, предъявляемых к коммуникативным упражнениям 

их можно разделить на следующие группы: ситуативные, репродуктивные, 

описательные, инициативные и композиционные. 

По признаку условности речевого стимула и учебной операции 

коммуникативные упражнения разделяют на условно-мотивированные и 

реально-мотивированные. К условно-мотивированным упражнениям мы можем 

отнести условную беседу. Для  этого типа упражнений характерной 

особенностью является некоторая условность, а речь имеет учебный характер. 
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Принимая участие в условной беседе, обучаемые понимают, что они 

выполняют упражнение. 

К реально-мотивированным упражнениям относим дискуссию. Для 

такого вида упражнений мотивация становится почти реальной, а речь в 

значительной степени приближена к реальным условиям.  

Следует, однако, отметить, что система рассматриваемых упражнений 

для обучения устной речи представлена довольно схематично. 

 

АУДИО-ЛИНГВАЛЬНЫЙ МЕТОД 

 

Д.С. Щипачева  

Национальный технический университет Украины «КПИ» 

  

В конце 50-х - начале 60-х годов прошлого столетия в США и за рубежом 

определенное распространение приобретает аудио-лингвальный метод, 

создателями которого были лингвист-структуралист Ч. Фриз и методист Р. 

Ладо. Значительное влияние на создание этого метода оказали работы крупного 

лингвиста Л. Блумфилда. Данный метод предназначался в основном для 

обучения взрослых. Так, учебники английского языка, разработанные для 

испано-говорящих учащихся, были посвящены взрослым. Однако идеи этого 

метода оказали существенное влияние и на школьную методику.  

Основной целью обучения Ч. Фриз и  Р. Ладо считали всестороннее 

овладение изучаемым языком, т.е. всеми видам и речевой деятельности. Это 

овладение, по их мнению, неразрывно связано с изучением культуры народа, 

овладением специфической системой понятий, характерной для каждого 

народа. Нетрудно заметить, что в основу овладения культурой была положена 

гипотеза Сэпира-Уорфа о несопоставимости систем понятий разных народов. 

Поскольку овладеть культурой и системой понятий можно лишь тогда, когда 

обучаемый уже владеет в какой-либо мере практически языком, то авторы 

предложили делить обучение на две стадии. На первой стадии учащиеся 

овладевают только частично элементами культуры, а на второй - уже в полной 

мере.  

Обратимся к методическим принципам, выдвинутым Ч. Фризом и Р. 

Ладо. 

1. Основой обучения языку является обучение устной речи, так как язык 

по своей природе звуковой. В соответствии с этим обучение устной речи 

должно всегда предшествовать обучению письменной (чтению и письму). 

2.  Овладение языковым материалом должно строиться на подражании, 

аналогии, тренировке, но не на основе теории языка.  

3. Овладение грамматикой осуществляется на основе структур, 

выделенных в соответствии с идеями структурной лингвистики и отобранных 

на основе определенных критериев. 

4. Важная роль в системе этого метода отводилась обучению звуковой 

стороне языка. Для овладения ею используются не только имитация, но и показ, 

объяснение, контрастирование. 
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5. Родной язык и перевод исключаются из процесса обучения из-за 

несовпадения как слов, так и понятий в разных языках. В то же время при 

постановке произношения нужно обучать по-разному в зависимости от родного 

языка. Кроме того, при распределении структур для обучения следует 

учитывать сходство или различия с родным языком. Иными словами, учет 

родного языка необходим при подготовке учебных материалов или для 

преподавателя. 

6. Различение продуктивного и рецептивного овладения языком. Авторы 

полагали, что разница между этими слоями языкового материала состоит в 

количестве тренировок с этим материалом. 

Особенностью данного методического направления является определение 

содержания обучения иностранному языку. Ч Фриз и Р. Ладо исходили из того, 

что основу языка составляет его звуковая система и структуры. В соответствии 

с этим положением в курс обучения языку должно войти все, что относится к 

звуковой системе языка (звуки, интонация, ритм, ударение, распределение 

пауз). Обучение фонетике, по мысли авторов концепции, основывается на 

данных дескриптивной лингвистики и тщательном описании и сравнении 

звуковых систем иностранного и родного языков, так как трудности усвоения 

обусловлены расхождениями между родным и изучаемым языком. 

В качестве единицы обучения выступают структуры, на основе которых 

строятся предложения. При отборе материала авторы этой концепции 

различали структуры, подлежащие продуктивному и рецептивному усвоению. 

Основными критериями при отборе продуктивно усваиваемых структур, по их 

мнению, должны быть употребительность, типичность, а также отчасти 

близость структуре родного языка. При отборе структур, подлежащих ре-

цептивному усвоению, учитывался только критерий частотности употребления. 

Структуры языка должны быть отобраны и расположены по мере нарастания 

трудностей, которые они представляют для учащихся. Эти трудности, по мысли 

авторов концепции, могут быть выявлены лишь на основе сопоставительного 

анализа структур родного и изучаемого языков. 

Отобранные и расположенные в порядке нарастания трудностей 

структуры представлены в учебных пособиях в виде предложений-образцов 

(basic sentences key examples), что соответствует в отечественной методике 

понятию "речевой образец". 

Словарь на начальном этапе рассматривался как иллюстративный 

материал к овладению звуковой стороной языка и структурами. Поэтому он, по 

мысли авторов, должен быть предельно ограничен. По мысли Ч. Фриза, весь 

словарь состоит из 4 групп: 1) слова, выполняющие грамматические функции; 

2)слова-заменители (личные, неопределенные местоимения); 3) слова с 

положительной или отрицательной дистрибуцией (some, any и т.п.); 4) знамена-

тельные слова. В первую очередь подлежат усвоению слова первых трех групп, 

ибо они важны для овладения структурами. Слова четвертой группы изучаются 

в основном на продвинутых этапах. Для овладения говорением предполагалось 

1000 - 1200 слов, для понимания на слух - 3000-4000 слов, а для чтения - 7 000 
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слов. К сожалению, авторы не разработали ни критерии отбора слов, ни 

конкретные списки. 

Наиболее подробно разработана в данном методическом направлении 

технология работы над предложениями-образцами. Л. Ладо предложил 

следующие этапы в овладении структурами: 1) заучивание путем подражания; 

2) сознательный выбор новой модели при ее противопоставлении уже 

известным; 3) практика в тренировке моделей; 4) свободное употребление 

модели. 

Методика чтения специально не разрабатывалась Ч. Фризом и Р. Ладо, 

поскольку, по их мнению, навыки чтения и письма не носят самостоятельного 

характера. Обучаемые читают и пишут лишь то, что ими хорошо усвоено устно. 

Детей рекомендовалось обучать чтению методом целых слов. При обучении 

взрослых допускалось использование транскрипции: сначала предлагалось 

давать транскрипционное, а затем традиционное письмо. Что касается вопросов 

обучения чтению как деятельности по извлечению информации, то данный 

вопрос представителями этого методического направления не рассматривался. 

Таким образом, этот метод известен, прежде всего, как метод обучения 

устной речи. 

Рассматриваемое методическое направление внесло много нового в 

методику, а именно, прежде всего в работу по обучению устной речи на основе 

речевых образцов, отражающих модели, выделенные структурной 

лингвистикой.  Не менее, если не более важным было особое внимание к 

ознакомлению с культурой страны изучаемого языка, осуществляемое 

взаимосвязано с овладением языковой стороной языка. Нельзя не отметить и 

стремление построить своеобразную методическую типологию лексики. 

Наконец, важным было признание Ч. Фриза и Р. Ладо в том, что при подготовке 

материалов обучения необходимо учитывать трудности, вытекающие из 

особенностей родного языка. В эти же годы известный лингвист Хомский, ис-

ходя из этого же положения, сформулировал свое понятие лингвистической и 

педагогической грамматики. 
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STIMULATING LEARNING THROUGH EDUCATIONAL GAMES 

 

Oksana Yarmolenko  

National Technical University of Ukraine “KPI” 

 

A lot of EFL teachers routinely incorporate games or game-based exercises 

into their language lessons to create encouraging, creative and collaborative learning 

environment, stimulate their students‘ motivation to actively engage into the learning 

process, or simply as a filler between activities. There is also evidence that games 

allow students to focus well enough to learn better (Lepper and Cordova, 1992). The 

main features that define an activity as a game are:  

 Competition which implies the score-keeping element and/or winning 

conditions which motivate the players and provide an assessment of their 

performance. Learners compete against each other or cooperatively 

against other teams. 

 Engagement which involves intrinsic motivation and arises from 

challenge, curiosity, control, and fantasy.  

 Immediate rewards involve players winning or receiving points, 

sometimes descriptive feedback, as soon as goals are accomplished. 

Thus, games have some characteristics which are similar to those of a good 

lesson plan: achievement (based on objectives for students to achieve), motivation 

(connections between the content and the students‘ own lives and concerns), and 

assessment. The most popular games are board and card games, role-playing games, 

bingo, trivia games, a relay race, quiz ‗bowls‘, puzzles. 

A good game should offer players continuous challenges, for example, by 

setting clear short-term goals. Another important criterion of a successful game is 

flexibility. There should be many different ways to accomplish each goal. Each 

player (or team) should be allowed to work out their own strategy to the endpoint. 

Instead of simple points towards victory, successful players can be rewarded new 

capabilities or even new tasks. And, finally, good games should combine fun and 

realism.  

The main challenge for the instructor is to design or choose games that support 

the particular objectives of their class. It is focus on learning, not winning, which 

distinguishes an educational game from mere entertainment. In order to create a truly 

useful educational game, the teacher needs to make sure that learning the material is 

essential to scoring and winning. It is not enough to simply incorporate syllabus 

material into a game, since learners are likely to ignore the material to be learned if a 

game allows them to win without learning. It is often desirable to have multiple levels 

of challenge.  

An important step is to test the designed game in terms of fun, easiness of play, 

time required, appropriateness of rules, and level of integration of learning objectives. 

If the students will be playing in teams, it is advisable to assign them randomly or 

make the teams balanced taking into account the level of participants‘ knowledge. 

While running a game, the major concerns will be to prevent cheating and control 

noise. 
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Some teachers are reluctant to teach with games, because they do not know if 

their students can handle competition. To avoid this component, the teacher can have 

students compete not against each other, but against a standard, i.e. everyone needs to 

find 6 irregular verbs on the list to qualify. Using games for learning requires the 

same priorities that are already employed for formal assessment; fairness and 

relevance of the score to learned material. 

Other common difficulties a teacher may encounter during a game are: 

- rushing; 

- learning disabilities; 

- public embarrassment; 

- domination by teammates; 

- the same players winning/losing all the time. 

If a game involves timing, students may choose to be fast rather than careful. In 

this case a teacher can reward careful work by subtracting points for incorrect 

answers or by allowing opposing teams a chance to gain points by challenging 

incorrect answers.  

Teachers should also take into account learning disabilities which can prevent a 

student from performing certain tasks, or puts them at a disadvantage. For example, 

some students may need some extra time to perform a given task or may need 

instructions or rules repeated. Such students may become intimidated at the prospect 

of a game involving timing and competition.  

In addition, for many students public embarrassment is a greater concern than 

failing or getting low scores. An acceptable way out is to publicize only the high 

scores without drawing attention to the low ones.  

Very often shy and quiet students let their teammates do all the work and get 

all the points. If this is the case, have students rotate responsibilities within the group, 

taking turns regularly or randomly.  

The same player can win or lose when one group or person is noticeably better 

prepared or motivated than the others. To avoid this, do not let students self-select, as 

students with similar backgrounds are likely to aggregate into teams. Research on 

learning (Wenzel, 2000) indicates that students in diverse teams (gender, learning 

style) learn and remember more. If one player or team is that good or competitive, 

make part of the prize the responsibility for refereeing the next event, removing them 

from competition for one game. 

To sum up, if chosen carefully and administered properly, games are a useful 

diagnostic tool and an invaluable source of self-assessment for students. 
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